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Den finske såningsguden. 
Av UNO HARVA. 

Den finska folkdiktningen, som på mångahanda sätt sprider 
ljus över gångna tiders seder och bruk, har bevarat också vissa 
religiösa föreställningar, vilka för länge sedan skattat åt förgängel-
sen. Anmärkningsvärda äro i synnerhet de fornsånger, som tala 
om Siimpsd Pellervoinen, ett väsen, vars namn ej förekommer i 
biskop Agricolas kända gudaförteckning, men som omnämnes re-
dan av Christfrid Ganander i hans Mythologia fennica, vars första 
upplaga utkom i Åbo 1789. Gananders uppfattning om Sämpsä, 
som han jämför med Faunus, är dock i hög grad bristfällig.1  

Av fornsångerna framgår tydligt att Sämpsä varit sädesväx-
tens alstrare, en äringsgud, som •anropades vid vårsådden. 
I ryska Karelen har det varit sed att härvidlag läsa en bön i dikt-
f orm med anhållan om att Sämpsä måtte förse den sådda säden 
med »hundrade utgreningar och tusende skott».2  

Även bland ingrierna i Ingermanland söder om Finska viken 
ha Volmari Porkka och Vihtori Alåva upptecknat en hithörande 
sång, i vilken folket ger uttryck åt sin klagan över att ingenting 
växer, varken havren i svedjelandet eller kornet i dälden beroende 
på att Sämpsä allt ännu sover på sin bädd, Därefter frågas i 
sången vem som skall sändas för att uppväcka Sämpsä. Till en 
början beger sig »vintergossen» (talvipoika) i väg. Han far med 
vinden och vid sin ankomst till Sämpsäs bädd anhåller han om 
att Sämpsä skall stiga upp och komma för att frambefordra såd-
den. Sämpsä är dock icke villig att efterfölja vintergossens upp-
maning, emedan denna med sin blåst berövat träden deras löv, 

I sin handskrivna ordbok, som blev färdig 1787, säger Ganander att 
Sämpsä är »skogens och trädens gud». 

SKVR = Suomen kansan vanhat runot I, 4, 1745, jfr 1743-44. 
1-46709 Svenska Landsmål 1946 



2 UNO HARVA 

höet dess blomstring och gjort ungmörna blodlösa. Först sedan 
»sommargossen» (kesäpoika) kommer mod samma kallelse, är 
Sämpsä beredd att stiga upp, emedan sommargossen med sin 
ankomst fått träden att lövas, höet att blomstra och gjort ung-
mörna rödkindade.' 

I motsvarande verser, där vinter- och sommargossen uppträda 
på samma sätt och vilka blivit inströdda i en annan sång i ryska 
Karelen, heter det vidare att vintergossen efter sitt misslyckande 
dö da de s.2  Vintergossens förehavanden omnämnas dessutom i 
Frostens ursprungsord såväl i Karelen° som i Värmland» finnbyg-
der4  samt i vissa varianter av Järnets ursprungsord i norra Karelen.5  
Detta tyder på att sången om vinter- och sommargossens sändande 
till Sämpsäs vistelseort varit förr i tiden vida känd bland finnarna. 

Sämpsä, som i de ingermanländska sångerna är ett dunkelt 
väsen, uppträder i östra Finland och i ryska Karelen vanligen som 
en gosse »Sämpsä poika» (Sämpsä gossen), som tillika beskrives 
vara en såningsman. Som sådan lovordas han i Trädens ur-
sprungsord, där det skildras hurusom Sämpsä gossen »tog sex 
korn, sju frön i ekorrens sommarskinn, i vesslans svarta svansspets» 
och begav sig att beså marken och hurusom av hans sådd upp-
växte allehanda träd, björkar i dälderna, tallar på backarna, gra-
nar på svederna, enar på moarna och ljung i myrarna.° Som trä-
dens såningsman förekommer i diktens varianter dock även andra 
väsen, t. o. m. Gud själv.7  Sålunda uppstår frågan, huruvida 
Sämpsä ursprungligen haft ått skaffa med skogens skapande. 
Kaarle Krohn, som behandlat detta spörsmål, har antagit, att 
Sämpsä först senare hamnat i Trädens ursprungsord i stället för 
Gud, som enligt bibelns berättelse planterade Edens lustgård 
och lät ur jorden uppväxa allehanda träd.° För sitt antagande 

SKYR III, 1, 1139, IV, 2, 1810, IV, 3, 4029. 
SKYR I, 2, 806. 3) SKYR VII, 3, 192. 

4) SKYR VII, 5, 140. 5) SKYR VII, 3, 388, 464. 
SKYR VII, 3, 231—, 1322—, I, 4, 99—. En dylik variant känner redan 

Ganander, Mythologia fennica, s. 84. 
SKYR VII, 3, 306; jfr 237, 242. 

0) Kaarle Krohn, Magische Ursprungsrunen der Finnen, FFC N:o 52, 
s. 54. 
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får Krohn stöd av vissa varianter med sådana ord som »alla träd 
äro skapta av Gud».' I alla fall synas de första verserna i denna 
dikt handla om Sämpsäs verksamhet, ty det är knappast tänk-
bart att folket skulle föreställt sig att Gud den allsmäktige skulle 
tagit frön i ekorrens sommarskinn eller i vesslans svarta svans-
spets då han ämnade skapa skogen. Sådana små skinnpåsar äro 
bättre förenliga med Sämpsä, som i vissa varianter uttryckligen 
säges vara ett lit et väsen.2  

Dessutom är det ägnat att väcka förvåning att fröna, varmed 
skog sås, kallas i de första verserna »korn» (jyviä) och att man i 
detta sammanhang även talar om »vårsädens såning» (toukoja 
tihittäntähän). Dessa verser måste således tillhöra en sådan dikt, 
där det talats om Sämpsäs vårsådd. De följande verserna åter, 
vilka behandla de olika trädarternas såning och växtplatser, 
torde vara ett utslag av senare utveckling eller tillhört en sång 
för sig. I detta sistnämnda fall skulle två skilda dikter, vilka 
bägge talat om såning, sammanblandats i Trädens ursprungsord. 
Härvidlag bör ihågkommas att de finska fornsångerna alla ha 
samma versmått. 

Sämpsäs nära förhållande till säden, vilket förutsättes såväl 
av de karelska såningsorden som av ingriernas vårsång, bevisar 
dessutom Sämpsäs tillnamn Pellervo eller Pellervoinen, som här-
leder sig från ordet pelto 'åker'. Stundom kallas han också direkt 
pellon poika 'åkerns son'3, och som sådan torde han knappast ur-
sprungligen varit skogens skapare. 

Utförligast har Sämpsä som såningsman skildrats i en episk 
dikt, som upptecknats av K. A. Gottlund redan på 1830-talet nå-
gonstans vid gränsen mellan Savolax och Karelen.4  I denna sång, 
som första gången publicerades i Valvoja av Julius Krohn 1884, 
förtäljes, huru Ahti, en mäktig och rik jordägare leker med sitt 
klingande mynt och tänker på, vem han skulle sända till Sämpsä 
med anhållan om att denne skulle komma och beså hans marker. 
Först erbjuder sig vargen, som skaffar sig en tätare päls för att 

T. ex. SKVR VII, 3, 304 a. 
SKVR VII, 3, 242, 297. 
T. ex. SKVR VII, 3, 259. 
SKVR VII, 3, 273. 
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kunna härda ut i kölden och som blott tänker på en riklig belö-
ning. Vargen, som beger sig i väg vintertid och som synes vara en 
representant för vintern, visar sig dock olämplig för detta upp-
drag. Därefter erbjuder sig Sommaren i Ahtis tjänst och lyckas 
även att fullgöra sitt värv. I Gottlunds handskrift står visser-
ligen också på det senare stället »susi» (varg), men detta ord bör 
utan tvivel läsas »suvi» (sommar).1  Sommaren tänker ej på be-
löning utan skyndar sig att överbringa till Sämpsä Ahtis häls-
ning och anhållan om, att Sämpsä måtte vid sin ankomst medföra 
rikligare sådd och bättre ax på hans åkrar. Sämpsä, som är vil-
lig att efterfölja Sommarens uppmaning, tar frön, som han beva-
rat i vesslans svarta svansspets och begynner beså Ahtis vida od-
lingsmarker, vilka dock enligt sången snarare tröto än fröna i 
Sämpsäs ägo. 

Emedan dikten hittills talat blott om »vårsådd» (touko) och 
»sädesax» (terii), väcker det förvåning att sången i sin fortsättning 
ej mera berör sädesväxten utan övergår till att skildra de olika 
trädarternas ursprung. Även här torde således tvenne olika motiv 
sammanblandats. Därpå tyder bl. a. vinterns och sommarens re-
presentanter, vilka äro lättare att förstå i förening med vårsåd-
den, som upprepas varje år, än med skogens skapande på en skog-
lös mark. 

I detta sammanhang må framhållas att också Agricola, åom 
ej i sin gudaförteckning nämner Sämpsä, talar om ett väsen, som 
hade att skaffa med svedjeland och åkrar. Han säger nämli-
gen: »Köndös / Huchtat ia Pellot teki.» Vad han förstått med or-
det »teki», som i det nutida språket betyder »gjorde», är dock ovisst. 
I den första svenska översättningen2  har »teki» återgivits orda-
grant med »beredde». Då det är svårt att tänka sig en gud, som 
bereder svedjeland och åkrar, har Ganander3  översatt detta 
verb med ordet »förestod» eller »befrämjade» samt Lennqvist4  

1) Jfr Kaarle Krohn, Kalevalan runojen historia, s. 763 anm. 2. 
3) I en omstridd handskrift, som förvaras i de s. k. Palmskiöldska samling-

arna (band 311) i Uppsala universitets bibliotek. Däri lyda orden: »Köndös, 
beredde åkrar och Swidhier.» 

Mythologia fennica, s. 42. 
11. G. Porthan, Opera selecta IV, 65. 
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med »curabat». På grund av vissa gamla folkliga uttryck har 
dr R. E. Nirvi nyligen förklarat att Agricolas vers bör över-
sättas på följande sätt: »Köndös besådde svedjeland och åkrar.»1  
Köndös torde således hos Agricola ha utgjort en motsvarighet till 
Sämpsä. 

Huruvida Sämpsä ursprungligen varit en såningsman, är en 
fråga för sig. De ord, som upplästs vid vårsådden i ryska Karelen, 
synas ej förutsätta annat än att Sämpsä kan förse sådden med 
växtkraft. Och samma idé döljer sig i den ingermanländska kla-
gan över att varken havre, korn eller råg kan växa så länge Sämpsä 
sover på sin bädd. Därför bör han uppväckas varje vår, och detta 
uppdrag har anförtrotts vinter- och sommargossen. 

En dylik sägen, som i Finland uppträtt i diktform, finner man 
icke på något annat håll, men vinterns och sommarens represen-
tanter förekomma nog även i mellersta Europa i en vårlek, som 
lämnat spår efter sig också i Norden. Därom säger Olaus Magnus 
i de nordiska folkens historia (1555, XV: 8) bl. a. följande. 

»Den första maj, då solen genomlöper Oxens tecken, uppsätter 
städernas öfverhet tvenne ryttarskaror, bestående af kraftfulla 
ynglingar och män, och väpnar dem, såsom skulle de draga ut i 
någon hård dust. Den ena af dessa skaror anföres af en genom 
lottkastning utsedd höfding, som bär Vinterns namn och är ut-
styrd på ett däremot svarande sätt. Han är nämligen iklädd 
mångahanda slags skinn och väpnad med en ugnsraka samt strör 
omkring sig snöbollar och isbitar, liksom för att förlänga kölden. 
— Den andra ryttartruppens anförare åter föreställer Sommaren, 
han kallas Blomstergrefven och är utstyrd i grönskande löf och 
blommor (som vid denna tid blott med svårighet kunnat upp-
letas). — Han drager från fältet in i staden, han som vinterhöf-
dingen, fastän hvar på sitt håll och i sin ordning. Sedan pröfva 
de båda sina lansar mot hvarandra i en offentlig tornering och 
gifva så en bild af sommarens seger öfver vintern.»2  

Motsvarande sed har möjligen varit känd även i Åbo. Åt-
minstone finns det ett omnämnande, där det säges att själva hertig 

R. E. Nirvi, Virittäjä 1940, ss. 321-324. 
Miehaelisgillets översättning III, s. 135 f. 
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Johan blev av hingstridarna på Åbo slott 1557 vald till maj-
greve.' 

I Tyskland, där Vinterns och Sommarens kamp med varandra 
är en gammal folksed, har man härvid också sjungit sånger, 
vari vinterns representant säger sig medföra kall blåst Och snö-
fall, sommarmannen åter lovar åstadkomma gräs på marken och 
löv i träden. I denna lek är vintermannens lott att bli besegrad.2  

Det är sannolikt att den finska sångens vinter- och sommar-
gosse med motsvarande egenskaper stå i ett visst förhållande till 
huvudgestalterna i denna vårrit. Också vinterns nederlag på-
minner om vintergossens avlivande i den förutnämnda karelska 
sången. 

Men hur man skall förklara förhållandet mellan väsen, vilka 
på ett håll uppträda i sägen eller sång, på ett annat i seder och bruk, 
är ej lätt att avgöra. Det kunde ju tänkas att sägnen vore äldre 
än seden, emedan härom påminnande myter ha förekommit re-
dan hos forntidens kulturfolk, och att man först senare velat 
åskådligen framställa sägnens gestalter. Det är dock att märka, 
att även sådana folk som jakuterna i norra Sibirien känna till 
en vårlek med vinter- och sommarmannens kamp med varandra.3  

I nämnda lekar söker man dock förgäves efter en motsvarig-
het till äringsguden Sämpsä, som sover och som uppväckes av 
vinter- och sommargossen. Mannhardt omnämner visserligen en 
vårlek, vid vilken en lövbeprydd person låtsas insomna och som 
kort därpå uppväckes av medspelaren.4  Huruvida den sovande 
här representerar växtlighetsguden, är dock oklart, men i letter-
nas sånger om äringsguden Jumis talas om att denne verkligen 
sover över vintern under en sten på åkern. Det sjunges t. ex.: 

Wo, Jumis, schliefst du 
den langen Winter ilber? — 
Auf dem Getreidefelde 
unter dem grauen Stein. 

J. W. Ruuth, Åbo stads historia under medeltiden och 1500-talet IV, 8.208. 
W. Liungman, Der Kampf zwischen Sommer und Winter, FFC N:o 130. 
Uno Harva, Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker, FFC 

N:o 125, s. 574. 
W. Mannhardt, Wald- und Feldkulte I, s. 565 f. 
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Att letternas Jumis stått i ett nära förhållande till åkerns sista 
strån framgår av strofen: 

Den ganzen Tag tastete ich nach Jumis 
auf dem grossen Getreidefelde, 
ich stellte ihm nach, erreichte ihn 
am Ende des Feldes. 

Åkerns sista halmstrån kallas också av letterna »Jumis' 
kärve». Det är således sannolikt att letternas föreställning om 
äringsgudens vintersömn under en sten på åkern beror på deras 
sed att lämna de sista halmstråna oskurna och gömma deras 
mot marken böjda ax under en sten på åkern.' 

En dylik folksed har förekommit också i Sverige. Den beskri-
yes redan på 1600-talet av en okänd författare till »De reliquiis 
in Smolandia Paganismi et Papismi» med följande ord: »När man 
lycktar skära säden, så lämnas gemenligen en hand full af the sista 
stråen, som the växt med ax och alt uti åkern. The flätas med 3 
trottar (troligen felskrivning för tåtar) om hvarandra, och sedan 
böjas ned till Jorden, då 3 stenar lägges theruppå. När man frå-
gar hwad thet betyder, så säija the, at thet kommer gräfsoen till, 
på det man skall få god årsväxt nästkommande år.» K. Rob. 
V. Wikman, som publicerat detta i Fataburen 1946, förklarar att 
»det inte här är fråga om något verkligt offer» utan att »åtskilligt 
synes tala för att bruket får tolkas såsom ett fästande av äringen 
vid åkern». »Det är lättare», säger han vidare, »att förklara det 
som offer, sedan den ursprungliga föreställningen blivit bort-
glömd».2  Wikmans antagande synes få stöd av letternas föreställ-
ning, enligt vilken Jumis sover över vintern under nämnda sten 
på åkern. 

Den finska äringsguden Sämpsä tros däremot övervintra i 
någon bestämd trakt, varifrån han avhämtas. I den förutnämnda 

Enligt prof. K. Tsraubergs' skriftliga meddelanden. Jfr E. A. Volter, 
Materialy dlja etnografii latyåskago plemeni Vitebskoj gubernii I, s. 80 ff.; 
Uno Holmberg (Harva), Doppelfrucht im Volksglauben, Wmoires de la SociktE) 
Finno-ougrienne LII, s. 61 f. 

K. Rob. V. Wikman, Hednisk och katolsk övertro. En samling anteck-
ningar från 1600-talet. Fataburen 1946, s. 152. 
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sången om såningen av Ahtis åkrar förtäljes, att Sämpsä flytt 
till det mörka Pohjola, d. v. s. dödsriket, efter att ha skändat 
sin systerl, men enligt de flesta varianterna övervintrar Sämpsä 
någonstans vid havet. T. ex. i en gammal, i Savolax gjord an-
teckning av Gottlund säges: 

Minä olen Sämsän noutanna Jag har avhämtat Sämpsä 
soaresta merellisestä från en ö i havet, 
luotoisesta puutteesta.2 från en trädlös klippa. 

Vad som åsyftats med denna ö i havet, är en fråga, som ej be-
lyses närmare av folkdikten. Också flyttfåglarna, vilka anlända 
vid vårens första grönska, sägas ha sitt vinterhem (lintukotola) 
på en ö i havet.3  I vissa verser, som visserligen påträffas i ett an-
nat sammanhang, men vilka sannolikt, såsom Kaarle Krohn på-
pekat, ursprungligen tillhört sången om Sämpsä, säges vidare att 
denne legat med sin egen mor på havets strand eller på en klippa 
ute i havet.4  Dessa havslandskap påminna således om Sämpsäs 
vistelseort i Gottlunds uppteckning. I en annan fornsång från 
Eno och Ilomantsi förtäljes huru Sämpsä, då han om våren an-
länder för att beså marker, ligger med sin styvmor i ett korn-
skepp i mitten av en kornhög.3  I stället för skepp nämnes släden 
i en dylik situation i vissa verser från ryska Karelen. Här beskyl-
les Väinämöinen, som i den finska folkdiktningen vanligen upp-
träder som en allvarlig och aktad man, för att ha lägrat sin egen 
mor under en färd i en utsirad släde.6  Troligen ha också dessa 
verser ursprungligen åsyftat Sämpsä. Släden passar dock icke 
lika väl som skeppet in i föreställningen om att Sämpsä anländer 
vid vårens ankomst från en ö i havet. 

Ett äktenskapligt förhållande mellan mor och son, som för 
alla jordens folk är främmande och naturvidrigt, får sin för- 

SKYR VII, 3, 273. 
SKYR VI, 1, 3537. »Puutteesta» bör läsas *puuttomasta». 
Uno Harva, Vintergatan, Budkavlen 1945, s. 141. 
SKYR I, 1, 695 a, 695 b, 697, 697 a; Kaarle Krohn, Kalevalan runojen 

historia, s. 761; Finniseh-ugrisehe Forsehungen IV, s. 242. 
SKYR VII, 3, 286, 289, 305. 
SKYR I, 1, 691, 692, 693, 694, 695 a, 695 b, 697, 697 a, 698. 
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klaring enbart därigenom att med den finska sångens mor och 
son förstås moder jorden och växten, ty endast växten, som 
här representeras av växtlighetsguden, kan på samma gång vara 
sin mors son och hennes befruktare. I vissa varianter används 
om dem också sådana härpå tydande benämningar som 

akka manteren alainen, den i jorden levande gumman, 
poika pellon pohjallinen.1 den på åkerns botten levande sonen. 

Föreställningen om moderns och sonens årliga färd tillsamman 
i ett skepp eller i en släde, som påminner om kultbröllop, hieros 
gitmos, och som har sin motsvarighet redan hos forntidens kultur-
folk, kan knappast vara en självständig skapelse av den finska 
folkdiktningen. Redan Julius Krohn jämförde Sämpsäs färd med 
Tacitus' kända skildring av germanernas Nerthuskult. Han 
fäste uppmärksamheten även därvid att i bäggedera talas om en 
ö som gudomens boningsorts Kaarle Krohn, som ytterligare för-
djupat sig i denna frågas, säger bl. a.: »Från en ö, där hon (d. v. s. 
Nerthus, enligt Tacitus = terra mater) hade sin heliga lund, 
fördes hon i en täckt vagn, dragen av tvenne kor och åtföljd av 
en präst omkring i bygderna.»4  De av Kaarle Krohn använda 
orden »från en ö» påminna således om den trakt, därifrån Sämpsä 
anländer om våren. Ett dylikt uttryck förekommer dock icke 
hos Tacitus. Han skriver: »På en ö i havet finns det en helig lund 
och i denna en invigd vagn, som är täckt med ett förhänge. En 
präst är den ende, som får lov att röra vid den. Han förstår, när 
gudinnan är dold därinne; och när hon beger sig ut, dragen av 
kor, ledsagar han henne med djup vördnad. Då är det glada da-
gar och fest på de ställen, som hon hedrar med att komma och 
besöka. Då drar man icke ut i krig och griper icke till vapen. Allt 
järn är inlåst; frid och lugn är det enda man lägger sig vinn om, 
och detta tills gudinnan fått nog av att umgås med människor 

SKVR VII, 3, 305, I, 4, 1743-45, 1748. 
Julius Krohn, Suomalaisen kirjallisuuden historia I, 401-402. 
Kaarle Krohn, Kalevalan runojen historia, s. 764, och Kalevalastudien, 

FFC N:o 67, s. 145. 
Kaarle Krohn, Skandinavisk mytologi, s. 64-65. 
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och prästen för henne tillbaka till hennes helgedom. Därpå re-
nas vagnen och förhänget och — man må tro det eller icke — gu-
domen själv i en enslig sjö. Detta utföres av slavar, vilka sedan 
genast uppslukas av sjön. Därav härrör sig den hemliga skräck 
för och heliga ovetenhet om vad det är, som enbart de få se, vilka 
därefter skola förgås.»' 

Enligt denna Tacitus' beskrivning försiggår det hela således 
på en och samma ö, där gudinnan har sin heliga lund och där 
det finns flera bebodda orter. Detta förutsättes också av vagnen 
med förspända kor. Av Tacitus' skildring framgår ej heller di-
rekt att prästen i fråga skulle fungera som Nerthus' brudgum, om 
ock det hemlighetsfulla i denna rit kan tyda på hieros gåmos lik-
som gudinnans bad möjligen på brudbad. 

Tydligare spår efter ett hedniskt kultbröllop finner man i 
den kända novellen i Flateyiarbok (I, s. 337 f.), vari det skildras 
huru Frejs bild fördes omkring i bygderna åtföljd av en prästinna, 
som betraktades som fruktbarhetsgudens gemål. 

Bröllop, där moder jorden verkligen uppträder som brud, har 
firats bland tuvaserna vid Volga. När åkern förlorat sin växt-
kraft har det nämligen varit sed att hämta mull från någon bör-
digare åker och föra det med sig i en täckt vagn under sång och 
musik och andra om bröllop påminnande festligheter. Man har 
t. o. m. valt åt »bruden jorden» en levande brudgum, som färdas 
med henne i vagnen, samt en talman eller förespråkare, vilken be-
prisar brudgummens kärlek till sin brud och uttalar som önske-
mål att bruden måtte trivas väl och hämta med sig all slags 
lycka för växtligheten. Tuvaserna säges föreställa sig att den 
person, som valts till jordens brudgum, ej trots sitt fysiska väl-
stånd kan leva länge.2  Det är sannolikt att tuvaserna, vilkas 
förfäder, bolgarerna, vid sin ankomst från Asien till Europa voro 
nomader, ha först i Europa lånat denna rit av sina jordbrukande 
grannar. 

För jämförelsens skull må det vidare nämnas att hos en jord- 

Om hithörande kultbröllop se t. ex. Otto von Friesen, Saga och sed 
1932-34, s. 29 ff., och K. G. Westman, Saga och sed 1943, s. 199 ff. samt 
Nils Lid, Religionshistorie, Nordisk Kultur XXVI, s. 111 ff. 

V. Magnitskij, Materialy k objasneniju staroj tsuvaåskoj very, s. 41-42. 
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brukande iransk folkstam i Central-Asien varit sed att efter trösk-
ningen, när kornet samlats i en hög, sätta dit en jordbit, som över-
täckes med korn.' Man kan ju tänka sig att ett dylikt bruk skulle 
innebära samma idé, som döljer sig i den finska sångens -verser: 

Sämpsä poika Pellervoinen 
makasi emintinaensä 
keskellä jyväkekoa.2  

Sämpsä gossen Pellervoinen 
låg med sin styvmor 
i mitten av en kornhög. 

Det är dock ovisst, om dessa finska verser grunda sig på nå-
got folkligt bruk, som kunde jämföras med förutnämnda exempel, 
eller om sångerna om Sämpsä uppstått enbart på grund av mel-
lanfolkliga sägner. Hur det än må vara, höra dessa dikter genom 
sitt religionshistoriska innehåll till de värdefullaste bland finska 
fornsånger. 

Emedan Sämpsä således visar sig ha varit en äringsgud av 
första rang, har man desto större skäl att fästa uppmärksamhet 
också vid hans namn. Dess uttydande underlättas storligen däri-
genom att ordet sämpsä eller sämpsykkä förekommer allt ännu i 
talspråket i vissa trakter i östra Finland och i Ingermanland. 
Från olika håll har man belägg på att sämpsä använts som be-
nämning på någon stråväxt, som grönskar tidigt om våren. 
Till vår förvåning betyder sämpsä således ej en odlingsväxt 
som Sämpsä-gudens tillnamn Pellervoinen skulle förutsätta. Det 
talas också om sämpsäheinä eller sämpsykkäheinä 'sämpsä- eller 
sämpsykkähö', sämpsä,nmätäs 'sämpsäs tuva' samt sämpsykkä,-
1uhta3, i vilket sammansatta ord luhta betyder 'strandäng' eller 
'starräng'. Hit hör troligen även säpsykkä, som i Lönnrots ord-
bok återges på svenska med »ett slags foderväxt». Som svar på 
sin förfrågan fick Kaarle Krohn från Ingermanland intressanta 
uppgifter om sämpsykkä-växten och dess användning. En medde- 

M. Andrejev & A. Polovtsov, Materialy po etnografii iranskih plemen 
srednej Asii, Sbornik Muzeja po Antropologii i Etnografii pri Akademii Nauk 
IX, 1911, s. 23 och anm. 11. 

SKYR VII, 3, 289. 
Nib Valonen, Sämpsä, ja sämpsänmätäs, Kalevalaseuran Vuosikirja 

1943-44, s. 155 ff. 
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lare från Skuoritsa berättar, huru han som barn sändes för att 
plocka sämpsykkä »åt kalvarna om våren, då inga andra växter 
för kylans skull ännu funnos till». Enligt en annan uppgift från 
Spankova säges seimpsykkä vara »en starrart, om ock ej så sträv 
som den vanliga starren, roten är vit och söt. Sämpsykkä växer 
i kärr och användes med rot och allt som föda för kor. Redan om 
våren rycker man upp den åt korna, då ej annat gräs ännu är att 
finna». Även barnen sägas gärna äta dess rötter. Krohn fick också 
några prov på växten i fråga, som visade sig vara 'skogssäv' 
(Seirpus silvaticus).1  

På grund av dessa meddelanden har J. J. Mikkola ansett det 
finska ordet sämpsä vara ett germanskt lån besläktat med det 
tyska semse eller simse.2  Semse betyder dock icke enbart 'skogs-
säv' utan 'säv' i allmänhet och vidare carex, juncus och luzula.3  
Det är sannolikt, att ej heller det finska ordets betydelse varit så 
begränsad, som man antagit. Dessutom bör man fästa avseende 
vid att skogssäven växer så glest och i så ringa mån att den ej 
som foderväxt kunnat ha någon större betydelse.4  De medde-
landen, som senare influtit i Sanakirjasäätiös arkiv, hänvisa också 
till skilda tidiga vårväxter. 

Då jag under krigsåren var i tillfälle att förfråga mig om 
saken hos några flyktingar från västra Ingermanland, förkla-
rades mig att siimpsä heter på ryska os6ka 'starr'. Denna växt 
nämnes också i sammanhang med Sämpsä i en ingermanländsk 
trollformel: »s ar a Sämpsän mättähässä» 'starren på Sämpsäs 
tuva' .5  

»Sämpsäs tuva», som i vissa ordstäv fått betydelsen av en li-
ten jordlapp av ringa värde6, härleder sig utan tvivel ur sämpsäs 
växtplats. I Pälkjärvi förtäljes huru en slåtterman, då på den 
tuviga ängen växte blott ängsull (Eriophorum), otåligt utropade: 

Kaarle Krohn, Kalevalan runojen historia, s. 763. 
J. J. Mikkola, Finnisch-ugrische Forschungen IV, s. 248. 

8) Gustav Regi, Illustrierte Flora von Mittel-Europa II, s. 28 ff. 
Toivo Rautavaara, Mihin kasvimme kelpaavat I, s. 59. 
SKYR V, 2, 2518. 
Nib Valonen, Sämpsä ja sämpsänmätäs, Kalevalaseuran Vuosikirja 

1943-44, s. 159. 
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»Detta är ju en riktig Sämpsäs tuva.»1  Om »Sämpsäs tuva» talas 
också i vissa sånger om Sämpsä. T. ex. i en variant från Soikkola, 
vari man beklagar sig över dålig växt, säges: 

el kasva kasessakaa det växer ej i svedjeland, 
eikä noise notossakaa, stiger ej upp i dälden, 
Sämpsän mättähälläkää, ej ens på Sämpsäs tuva, 
Pellervoin mäelläkää.2 Pellervos backe. 

Här åsyftas med Sämpsä, som har Pcllervo till tillnamn, syn-
barligen dock själva äringsgaden och inte en viss växt. »Ämpsäs 
tuva» (iimssiinmätäs) synes ha varit känd också bland finnarna i 
Värmland, där denna betraktats som gudens boning. Lauri 
Kettunen, som omnämner detta, berättar nämligen, att »Ämssä» 
säges »bo i en tuva», som är »en aln hög».3  Detta meddelande kan 
man jämföra med votjakernas föreställning, som jag upptecknat 
i distriktet Mamadyg vid floden Vjatka och enligt vilken gfake-
mumy 'a.k-moder' bor under en tuva. Det säges, att den, som 
råkar bryta av en gage-växt, under vars tuva Ig'age-mumy bor, 
mister sitt liv. I en annan anteckning heter det att denna mumy 
bor i vissa tuvor, i vilka man för den skull icke får gräva. I Mun-
kåcsis ordbok återges ordet kale med »osöka, carex flava, riedgras, 
segge, rohrgras».4  Även här har således 'starren' carex spelat en 
särskild roll i folktron. 

Det är sannolikt att såväl votjakernas kage-tuva som finnarnas 
»Sämpsäs tuva» ursprungligen åsyftat en om våren tidigt grön-
skande tuva, där växtlighetsguden efter vintern visar de första 
livstecknen. Och lika sannolikt förefaller det att guden fått sitt 
namn av de första gröna strån, vilka växa på dessa tuvor och vilka 
efter den långa vintern äro särdeles välkomna till föda för krea-
turen. 

Vidare må nämnas att också mordvinerna tala om ängens tuva 

Arvi Ilmoniemi, Sämpsä vanhoissa asiakirjoissa, Kalevalaseuran Vuosi-
kirja 1940-41, s. 84. 

SKYR III, 1, 1139. 
Lauri Kettunen, Vermlannin suomalaisten uskomuksia, taruja ja tai-

koja, Suomi V: 17, s. 48. 
B. Munkacsi, A votjak nyelv ,szötära, s. 479. 
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som om den vore ett gudaväsen. I Pensa län förtäljes i en sång 
huru en flicka, som framfött en son, bär barnet till ängen och sä-
ger: »0, jordtuva, du ängens rådare (1' 'agan' cir.  d' i), senaste natt 
födde jag ett gossebarn. — Jag giver det åt dig, vagga det med 
din starka vind, amma det med din starka dagg, bekläd det med 
grönt gräs, med gräsets blommor.»' 

Som behärskare av vårens första växtlighet har Sämpsä, så-
som Nils Lid påpekat', en motsvarighet också hos lapparna i 
Skandinavien, vilka offrat t. o. m, kreatur åt Rana-neida (Rana-
jungfrun) för att hon »skall giöra Marken grön om wåhren til 
Rehnarnas föda» eller att hon skall »gifwa nyt gräs och mossa til 
Renarnas födo». Så beskrives Rana-neida av magister Carl So-
lander och prosten Henne Forbus i början av 1700-talet. Len-
nart Sidenius åter säger, att hon »råder öfver de fjäll, som först 
om wåren grönskas» och att »hon gifver nyt gräs til renens föda». 
Och han tillägger: »Om våren giöra Finnarna (d. v. s. lapparna) 
offer til henne, på det Reenen måtte komma i tijd til gräsgång.» 
Thomas von Vesten jämför henne med Ids.' 

Att Rana-neida haft att skaffa med markens första grönska 
framgår således tydligt av dessa meddelanden. Bland nu levande 
lappar torde traditionen om Rananeida vara utdöd. Och betydel-
sen av ordet rana har varit okänd redan för författarna av käll-
skrifterna till lapparnas mytologi. Nyligen har dock Harald 
Grundström i det lapska språket, som talas inom Jokkmokk och 
Arjeplog, funnit benämningar, som kunna kasta ljus över det 
gåtfulla ordet. Som exempel anför han bl. a. rananlådde, ett 
namn på göken, som förekommer i joikningen: 

Jorden blir grön, Jorden blir grön, 
Rananlådde sitter i trädet, Rananlådde sitter i trädet. 

Lådde betyder fågel, rana åter något som hör våren till. 
Lapparna säga att »göken följer med gräset. När den första grön- 

Uno Harva, Mordvalaisten muinaisusko, s. 138. 
Nils Lid, Religionshistorie, Nordisk Kultur XXVI, s. 120; Vegetasjons-

gudinne og vårplantar, Festskrift til Rektor J. Qvigstad, e. 134 ff.; Jule-
band ,og vegetasjonsguddom, s. 201 if. 

E. Reuterskiöld, Källskrifter till lapparnas mytologi, s. 24, 32, 56, 97. 



DEN FINSKE SÅNINGSGIIDEN 15 

skan visar sig, då kommer han, och när gräset är fullvuxet, då 
slutar han att gala, och man ser icke mera till honom». En av de 
tidigaste vårfåglarna i Lappland är dock kråkan, som redan i april 
låter höra sin välkända stämma. Också hon kallas i vissa trakter 
rananletdde. Ordet rana, ratna, ranatj användes vidare om vårens 
första späda renkalvar, som komma till världen i slutet av april 
eller i början av maj och som betraktas av lapparna som vårens 
första gåva.' Dessa exempel synas sålunda ge en förklaring till 
den dunkla första sammansättningsleden i namnet Rananeida, 
vilket namn stundom återges på danska med »Sommer Jomfruen».2  

Liksom Sämpsä i såningsord.en i ryska Karelen har lapparnas 
Rananeida representerat vårens v ä xtk r af t. Härpå tyda bl. a, 
följande ord i Hans Skankes förklaring av lapska benämningar 
med religionshistoriskt innehåll: »Blenen, den Kraft og Wirkning, 
ved hvilken Löv og Grxs aarligen fremkommer, hvilken Lap-
perne ellers kalde Radien-neide eller Rananeide.»3  

Ordet blenen har givit Nils Lid anledning till antagandet att 
lapparna med det ifrågavarande gudaväsen, som Lid med skäl 
jämför med Sämpsä, skulle ha förstått den personifierade 'kvan-
nen' (Angelica archangelica), vars unga stjälkar duga till näring. 
Kvannen har i Skandinavien varit t. o. m, en odlad växt, som på-
minner om rabarber och vars odling spritt sig från Norden ge-
nom vikingars och munkars förmedling ända till Syd-Europas 
örtagårdar.4  Som näringsväxt kallas den i norska Lappmarkerna 
olbmu rasse 'människogräs', men det finns icke ett enda bevis på 
att lapparna skulle ha höjt kvannen till en gudom eller därom an-
vänt förutnämda benämningar. 

K. B. Wiklund, till vilken Lid vädjar, säger blott att sydlap-
skans plene betyder kvannens blad (»bladen av .Angelica archan-
gelica»).5  Hos Lindahl & Öhrling (Lexicon lapponicum) finna vi 
följande hithörande uppgifter: blene = folia herbarum, blad på 
örter; beldne, beldnje = folia graminum, praecipuae Angelicae, 

1) Harald Grimdström,-Rananeida, värjungfrun, Norrbotten 1938, s. 107 ff. 
Se Reuterskiöld, Källskrifter, s. 112. 
Reuterskiöld, Källskrifter, s. 100. 
Toivo Rautavaara, Mihin kasvimme kelpaavat II, s. 178 f. 
Se Reuterskiöld, Källskrifter, s. 113. 
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blad på örter, i synnerhet Angelica. Enligt Lagercrantz' ordbok 
betyder posko 'Angelica archangelica' och posko plienie 'Blatt 
der Angelica'. Lagercrantz nämner vidare att plienie betyder dess-
utom 'Moorgras, Kraut, Blatt der Kräuter'. Han anför följande 
exempel: »Du hast dem Renntiere Mo orkraut gegeben.» — 
»Das Mo ork r au.t wächst unter den Weiden an den Bachufern.» 
— »Das Mo or gr as sieht aus wie der Keim der Getreidesaat, wenn 
die Saab zu wachsen anfängt.»1  Av dessa belägg framgår tydligt att 
det ifrågavarande ordet icke betytt Angelica archangelica, som 
har sitt särskilda namn, utan vårens första örter och deras blad, 
som Rananeida säges årligen frambringa till renarnas föda. Frå-
gan gäller således boskapens och ej människornas näring. 

Ett dylikt gudaväsen, som genom sitt namn påminner om de 
västliga lapparnas Rananeida, kallas av lapparna på Kolahalvön 
Raiz-ajk 'gräsmoder'. Arvid G-enetz, som återger namnet med 
»Graserzeugerin», säger i sin kolalapska ordbok att denna gudinna 
säges dra försorg om renskötseln.2  

Exempel på dyrkan av gräsets gudom finner man vidare bland 
votjakerna, vilka om våren så snart gräsbrodden börjar sticka 
upp på de snöfria fläckarna, föranstaltat en fest med sång, offer 
och böner. Denna glädjefest kallas guMor. Aminoff berättar att 
i kopparna med offergröten lades då hö och en sked och att man 
därvid anhöll om riklig gräsväxt.3  Max Buch omnämner också 
kapplöpningar vid detta tillfälle.4  

Denna vårfest synes ha mycket gamla anor. Georgi förtäljer 
i sina reseskildringar på 1700-talet att också tunguserna i Si-
birien fira en fest vid tidpunkten för första gräset och första mjöl- 

Lappischer Wortschatz II, 5091, 5385; jfr B. Collinder, Lappisches 
Wörterverzeichnis aus Härjedalen och J. Qvigstad, Studia septentrionalia II, 
s. 195. 

Arvid Genetz, Wörterbuch der Kola-lappischen Dialekte nebst Sprach-
proben, Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk utg. af  Finska Veten-
skaps-Societeten L, 1891, s. XL och 188. 
- 3) T. G. Aminoff, Reseberättelse, öfversigt af Finska Vetenskaps-socie-
tetens Förhandlingar XXI, s. 237)  och Yrjö Wichmann, Tietoja votjaakkien 
mytologliasta, Suomi III: 6, s. 25. 

4) Max Buch, Die Wotjäken, Acta Societatis Scientierum Fennicae XII, 
s. 619. Se vidare Uno Holmberg (Harva), Permalaisten uskonto, s. 189-190. 
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ken samt offra av kreaturen och av den första mjölken.' Ph. J. 
von Strahlenberg, R. Maack och andra skildra en motsvarande 
vårfest bland jakuterna, som firades utomhus vid pingsttiden. 
Att döma av hithörande sånger var denna fest ett uttryck av glädje 
över att gräset, som boskapen behöver till föda, spirat upp på 
ängarna och att trädens lövknoppar spruckit ut.2  Spår av en 
dylik vårfest finner man vidare hos många andra boskapsskö-
tande folk i norra och mellersta Asien.3  

I förening med denna urgamla vårfest, som på nomadstadiet 
tillika synes vara en nyårsfest, anordna sistnämnda folk täv-
lingar, kapplöpningar och kappritt, och vid detta tillfälle tävla 
bland jakuterna i norra Sibirien vinter- och sommarmannen med 
varandra. Den förre säges under kappritten rida på en mörk, 
den senare på en vit häst.4  

Utan tvivel bör dessa riter vid vårens ankomst sammanstäl-
las med de europeiska vårlekarna, varvid också vinterns och som-
marens representanter spelat en viktig roll. Det kan ej heller 
sakna intresse att vinter- och sommargossen uppträda i Fin-
land just i en sådan sång, som är tillägnad Sämpsä. Sämpsä har 
ju visat sig ursprungligen vara, liksom Rananeida och Rais-ajk 
hos lapparna, alstrare av vårens första gräsväxt. 

Av detta jämförelsematerial får finnarnas forna växtlighets-
gud Siimpsä Pellervoinen således mångsidig belysning. Efter att 
ursprungligen ha varit blott den årligen uppvaknande gräsväx-
tens behärskare, har han senare utvecklats till en mäktig ärings-
gud och beprisad såningsman, omkring vars väsen spunnits ett 
nät av mellanfolkliga traditioner. 

Somliga av dessa, såsom Sämpsäs äktenskapliga förbindelse 
med sin mor och hans vintervistelse vid havet eller i dödsriket, äro 

J. G. Georgi, Bemerkungen auf einer Reise im Russischen Reiche in 
den Jahren 1773 und 1774 I, s. 286; jfr K. M. Ryökov, Jenisejskie tungusy, 
Zemlevedenie XXV, 1922, s. 108. 

Ph. J. von Strahlenberg, Beschreibung von nord- und ostlichen Theil 
von Europa und Asia, s. 376; R. Maak, Viljujskij okrug jakutskoj oblasti III, 
s. 113-114. 

Se Uno Harva, Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker, FFC 
N:o 125, s. 571-576. 

V. F. TroManskij, Evoljutsija öernoj very u jakutov, s. 105-106. 
2-46709 Svenska Landsmål 1946 
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besläktade med sägner, som vi känna till redan från Orientens 
gamla kulturfolk, hos vilka dock växtlighetsgudens frånvaro in-
föll under sommarhettan. Av dylika beståndsdelar synes sången 
om Sämpsä uppstått, vilken sång i kampen mot nordens vinter 
och ogästvänliga makter varit ägnad att uppehålla hos folket livs-
mod och förtröstan. Som en sådan hoppets sång har den uppen-
barligen sjungits vid finnarnas gamla vårfester, vilkas minne re-
dan för länge sedan höljts i forntidens dunkel. 



Barfotagång och kretsgång — än en gång. 
Av HILDING CELANDER. 

I Svenska landsmål för 1943-44, h. 3-4, har dr J. Ejdestam 
upptagit till diskussion vissa principiella frågor med anledning 
av min undersökning »Barfotaspringningen vid vårdagjämnings-
tiden». I en väsentlig punkt tycks vi vara ense, nämligen att denna 
folksed har haft en magisk innebörd, inte »sekundärt», utan som 
grundläggande och formgivande element. När författaren till 
uppsatsen »Krets- och barfotagång» likväl »icke kan betrakta de 
resultat, till vilka Celander har kommit, såsom slutgiltiga», så 
gäller hans avvikande mening framför allt förhållandet mellan 
de båda element i seden, som anges av den citerade rubriken. 
Innan jag går in på denna huvudfråga, vill jag emellertid först 
beröra ett par mera speciella punkter, där Ejdestam sätter in sin 
kritik. 

När jag (i likhet med Karin Danver) anser barfotaspringningen 
på Gregoriusdagen vara »en ursprungligen norsk form av seden», 
invänder Ejdestam: »Någon anledning till ett dylikt antagande 
föreligger dock knappast, så länge det icke kan visas, att det verk-
ligen har existerat en mera allmänt förekommande barfotaspring-
ning på norskt område. De bägge kända beläggen bero utan tvi-
vel på inflytande från Värmland.» 

Det borde dock vara uppenbart, att jag här, när det är frågan 
om den ursprungliga fördelningen mellan den gamla sedens 
tidfästning till Gregorius och vårfruafton, inte avser den nuva-
rande riksgränsen mellan Sverige och Norge. Bohuslän, vars 
norra del är Gregoriusspringningens kärnområde, är — när det 
som här gäller medeltidskalendern — ett norskt land. På gam-
malt svenskt område förekommer Gregoriusspringningen, såsom 
jag har påvisat, endast i de till Bohuslän och Norge angränsande 
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delarna av Dalsland, och även där är den mindre vanlig än vår-
fruaftons transpringning. Därmed borde saken vara klar, inte 
minst om man också tar i betraktande Gregoriusdagens allmänna 
ställning i norsk folktro och folksed, som i stort sett motsvarar 
vårfrudagens i svensk. 

När det är fråga om barfotaspringningens tidigare förekomst 
på norskt eller i allmänhet västnorcliskt område, får man också 
ta med i räkningen den nyisländska seden att tagna (välkomna) 
Thorre och G6a, låt vara att tidfästningen här är en annan. För 
mig står det nämligen alldeles klart att Axel Olrik har rätt, när 
han med en ingående bevisning har sökt ådagalägga den sällsynt 
ålderdomliga karaktären av denna nyisländska folksed. Ejde-
stam ställer sig också härvidlag reserverad, för att inte säga av-
visande, även om han i detta stycke uttrycker sina tvivelsmål 
Mera försiktigt: »Det är svårt att avgöra det isländska beläggets 
värde. Vi veta ingenting om denna sprin.gnings utbredning på 
Island.» Som om ingenting annat än utbredningen vore avgö-
rande för bedömandet av en seds »värde», d. v. s. ålderdomlighet! 
Olriks av mig refererade starka argumentering i denna punkt 
lämnas utan vidare å sido, utan minsta försök till vederläggning. 

Beträffande den isländska sedens tolkning hänvisade Olrik 
till vissa överensstämmelser med den danska traditionen om att 
gjore (lave, have) vejr, därvid männen svarade för januari (eller 
oftare, men sekundärt, mars) månad, kvinnorna för februari, lik-
som på Island husfadern hade att fagna Thorre och husmodern G6a. 
Ejdestams invändningar mot Olriks uppfattning i fråga om den 
danska seden torde ha en viss tyngd. »Det är icke fastslaget att 
detta bruk är en rest av ursprunglig väderleksmagi», säger 
Ejdestam. »De danska exemplen [på tunn sommarklädsel] äro 
få och intetsägande. Det kan icke utan vidare avgöras, om det 
ligger allvar eller skämt bakom dessa uppträden.» Kanske måste 
man ge Ejdestam rätt härvidlag, trots de vittnesbörd om ett 
slags väderleksmagi, som synes ligga i de danska benämningarna 
på seden. Det förefaller emellertid som om Ejdestam själv (om 
också med tvekan) skulle godtaga likheten mellan det danska 
bruket att »göra väder» och det isländska att »hälsa Thorre o. s. v.». 
(Se översikten s. 102.) 
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Vad som numera gör mig mera tveksam om Olrik haft rätt i 
sin tolkning av den danska seden att »pre vejr», är en parallell 
till denna, som jag tror mig ha funnit på slaviskt område. Då 
man hittills har sökt med ljus och lykta efter dylika utomnordiska 
paralleller utan resultat, kan det måhända inte vara ur vägen att 
meddela detta belägg. 

I Adolf Strauss' arbete Die Bulgaren (Leipzig 1898, s. 335) 
finner man följande notiser: »Die bruleinite dene genannten Tage 
beginnen mit März, und ist ihre Anzahl nicht bestimmt. Der erste 
Tag des Monats heisst 'Mart', den anderen Tagen giebt man Na-
men von Familjen, Nachbarn und Frauen. Der zweite Tag z. B. 
fiihrt den Namen irgend einer bekannten Familie. Wenn an die-
sem Tage das Wetter schön ist, so wird im ganzen Jahre auch das 
Leben der betreffenden Familie schön und friedlich sein; ist die 
Witterung aber schlecht, so werden die Mitglieder dieser Familie 
das Jahr hindurch in Hass und Unfrieden miteinander leben.» — 
Trots vissa olikheter i detaljer synes mig denna sydslaviska sed i 
princip vara nära besläktad med den danska. Och sedd i belys-
ning härav ter sig den danska traditionen om att have eller gjere 
vejr kanske snarare som ett ursprungligt omen (av väderleken) 
än som väderleksmagi. 

Emellertid har denna uppenbarligen mycket urvattnade och 
till sin betydelse osäkra danska folksed alls inte den centrala be-
tydelse för min argumentering beträffande tolkningen av den 
svenska barfotaspringningen vid vårdagjämningstiden, som Ej de-
stam vill göra troligt. Vi kan därför gott lämna den danska 
seden — vars olikheter med den svenska ingalunda har undgått 
mig — ur räkningen i det följande. Min uppfattning utgår först 
och främst från den svenska traditionens egen karaktär, och först 
i andra hand åberopar jag den isländska seden som en belysande 
parallell — närmast som ett stöd för den svenska sedens ålder-
domlighet. 

Ejdestam säger härom: »Likheten mellan svenskt och isländskt 
gäller endast springningen och nakenheten.» Nej, den gäller också 
en annan mycket väsentlig punkt, nämligen att dessa bruk i båda 
fallen utövas som i nit ialrit er, närmast initialmagi, vid ingången 
av en viss tidig årsperiod, på Island en av årets första månader 
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(i forntiden mån-månader), i Sverige den vid vårdagjämnings-
tiden inträdande varma årstiden, »vår-räppen» för att använda 
ett betecknande allmogeord. Denna tidfästning av de båda bru-
ken är enligt mitt sätt att se av grundväsentlig betydelse för 
deras tolkning. 

Vid den isländska seden vill Ejdestam skjuta detta faktum helt 
åt sidan. Han gör nämligen gällande (s. 199) att det isländska 
hoppandet omkring gården (som en form av barfotaspringning) 
och hälsandet av Thorre och G6a är »två sinsemellan skilda seder, 
som på Island ha kommit att utövas vid sidan av varandra». 
Vad Ejdestam lägger in i orden att »hälsa Thorre och G6a» är mig 
inte klart. Åsyftar han härmed uttalandet av hälsningsformeln 
»Välkommen vare du, Goa min» o. s. v.? I så fall har man svårt 
att förstå den av honom antagna likheten mellan denna isländska 
sed och den danska att »göra väder», där varje spår av en sådan 
hälsning saknas. 

Läser man uppmärksamt den även av Ejdestam återgivna 
skildringen hos Jön Amason, synes det mig otvetydigt, att ut-
trycket tagna Dorra, resp. G6u användes som beteckning på hela 
den i det följande beskrivna ceremonien. Däremot tycks orden att 
»inbjuda (Thorre eller G6a) i gården» närmast syfta på den av hus-
fadern eller husmodern uttalade hälsningsformeln (som dock en-
dast anföres betr. G6a). Uttrycket att /agna Porra är alltså full-
komligt analogt med de kända fornisländska uttrycken tagna vetri, 
tagna sumri, vilka användes om de blot som i hednisk tid hölls 
vid ingången av vinter- resp. sommarhalvåret. Då även i samband 
med skildringen av den nyisländska seden användes ordet borra-
blöt (som f. ö. också är belagt i fornisländsk litteratur), är över-
ensstämmelsen fullständig. 

Vad den isländska ritualen vid välkomnandet av Thorre och 
G6a närmare besett kan ha inneburit, är kanske inte så lätt att 
säga. Så mycket är väl emellertid klart, som att den icke (i varje 
fall i första hand) kan ha haft en avvärjande eller skyddande 
innebörd. Att hälsa Thorre eller G6a (vad man så har tänkt sig 
bakom dessa personifikationer i äldre tid) »välkomna i gården eller 
till husen», det är uppenbart en åtgärd av positiv karaktär. Det 
kan i detta sammanhang inte vara fråga om något annat än att 
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draga lycka och välsignelse (isl. heill, sv. hell) till gården. För 
Ejdestams uppfattning, att barfotaspringningen kring gården 
skulle avse att draga en skyddskrets kring gården eller stugan, 
ger alltså den isländska seden inget stöd. 

Låt oss emellertid nu omsider vända oss till den svenska bar-
fotaspringningens egna vittnesbörd i det fall det här är fråga om, 
nämligen vid övergången till sommarhalvåret. Att det också här 
föreligger en initialmagi, torde vara obestridligt. Men har den 
varit av positiv art, med syfte att skapa hell, eller av negativ, Med 
syfte att avvärja °hell? Enligt folktraditionens egna vittnesbörd: 
båda delarna. Det är väl för resten i grund och botten bara olika 
sidor av samma sak. Det som bringar hälsa skyddar också mot 
ohälsa, och tvärt om o. s. v. 

Ejdestam är emellertid mycket bestämd i sin åsikt, att det 
här är fråga om skyddsåtgärder, ingenting annat. Detta är den 
magiska »inringningens» syfte här som i så många andra fall. 
»Nakenheten», d. v. s. de bara fötterna, har ingen annan betydelse 
än att förstärka verkan av den magiska handlingen. Någon själv-
ständig uppgift har den inte. Nakenheten är enligt Ejdestam 
»i sig själv ingen sed, utan ett moment i en sed». 

Resonemanget är underligt abstrakt. Med precis samma rätt 
skulle man kunna säga, att den skyddande kretsen »är ingen sed, 
utan ett moment i en sed». Kretsformen existerar i det fall vi här 
diskuterar, inte i och för sig, utan endast som en rumsform vid 
springningen, ett rörelseschema. Med dylika hårklyverier kom-
mer man emellertid inte långt. Vill man nå fram till sakens kärna, 
till sedens psykologiska innebörd för dem som utövar den, får 
man i stället hålla sig till upplevelsens konkreta verklighet. 

Vad som därvid gjorde sig — i ordets egentligaste bemärkelse 
— kännbart för den som på den bestämda dagen omkring vår-
dagjämningen sprang ut ur stugan, ofta i snö och kyla, det var nog 
att han sprang barfota. Men detta var ofrånkomligt. Det är det 
konstanta och alltså konstitutiva elementet i seden, tillsammans 
med tidfästningen. I fråga om allting annat skiftar seden, t. o. m. 
i samma trakt. Så ifråga om den agerande personen, lokalise-
randet av hans barfotaspringning m. m. Det gäller också om rö- 
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relsens kretsform, som »inringning». Denna ger sig nästan själv, 
när barfotaspringningen lokaliseras till stugan eller gården, men 
inte alltid när man springer ut på åkergärdena eller till dynghö-
gen.1  Därom ger min materialsamling klart besked. I förhål-
lande till det konstanta momentet — de nakna fötterna — är 
alltså kretsrörelsen här att betrakta som något mera tillfälligt. 
Detta hindrar inte att vi också här kan ha att göra med ett mycket 
ålderdomligt element i seden, sammanhörande med urgamla och 
inrotade magiska och religiösa traditioner. 

Den ursprungliga syftningen med vårdagjämningstidens ri-
tuella barfotaspringning bör rimligtvis stå i naturligt samband 
med sedens konstanta och konstitutiva element. Frågan är alltså, 
om man kan finna något syfte, där det föreligger en inre s. a. s. 
logisk korrespondens med medlet: att springa barfota just nu, 
vid denna påkostande tid på året. Ett sådant tror jag mig ha 
funnit i vår- och väderleksmagien. De nakna fötterna är (helt 
osökt) det magiska tecknet för den efterlängtade våren, med 
värme och barmark, varigenom man avser att enligt den imitativa 
magiens metod påskynda ankomsten av denna årstid och allt 
vad därtill hörer. »Välkommen vår! Till oss människor, till folk 
och fä och gröda! Dröj nu inte längre borta ifrån oss!» Det är 
vad barfotaspringaren vill säga, på den magiska handlingens ta-
lande och maktfyllda språk — liksom vad den isländska husmo-
dern sade, när hon »hälsade G6a». 

Vad man sedan närmare inriktade sina önskningar om den 
kommande våren på, det berodde i hög grad på vem som utövade 
barfotaspringningen i de enskilda fallen. Bonden själv låg vä-
derleken och årsväxten närmast om hjärtat. För pojkarna be-
tydde den kommande årstiden vallgång i skogen med boskapen. 
De hade därför i tankarna, att den måtte bli lyckosam och ostörd 
av sådana faror och plågor som ormbett, sönderspruckna fötter 

1) Här kan också ha medverkat en naturlig önskan att komma ifrån den 
påfrestande barfotaspringningen så lindrigt som möjligt. Det blev på detta 
sätt en helt kort sträcka. Och marken blev tidigast bar här. Jfr en av mig 
s. 39 anförd uppteckning (från Kyrkås, Vgl.): »Medan det ännu låg snö i mar-
kerna, hade solen tinat upp mullbänken, och på denna sprang barnen runt 
stugan.» 
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o. s. v. Syftemål och lokal för barfotaspringningen stod också i 
ett liknande naturligt associativt sammanhang. Dessa skift-
ningar i seden har jag i min undersökning ägnat särskild uppmärk-
samhet. Jag tror nämligen inte att det är motiverat att bara av-
färda dem alla i klump, som »oenhetliga och tydligt sekundära». 
Sådana skiftningar i den praktiska tillämpningen och utform-
ningen av en primitiv magisk grundidh torde snarare vara oskilj-
aktiga från varje verkligt levande folksed av magisk innebörd. 
De kan därför inte utan vidare betecknas som »intetsägande» och 
oursprungliga. 

Vad beträffar den av Ejdestam så starkt urgerade skyddande 
eller avvärjande innebörden i barfotaspringningen som »krets-
gång», har jag — utifrån detta allmänna betraktelsesätt — ingen 
anledning att bestrida vare sig dess förekomst eller dess ålderdom-
lighet. Detta framgår också klart av vad jag härom haft att säga 
sid. 55 f. Däremot bestrider jag bestämt, att vi här skulle ha att 
göra med själva den centrala eller den enda ursprungliga före-
ställningskärnan vid vårdagjämningstidens barfotaspringning, 
på grunder som tillräckligt framgår av det föregående. 

Det är naturligtvis ingen svårighet att som Ejdestam gör (s. 
196 f.) sammanställa en exempelsamling där skyddsmagien är 
ensamrådande. Däremot måste det med all kraft göras gällande, 
att ett sådant ensidigt urval icke är representativt för den 
svenska folksedens barfotaspringning vid vårdagjämningstiden, 
i dess helhet. 

Påfallande är särskilt den starkt framträdande plats, som Ejde-
stam ger åt påsktidens barfotaspringning. Av hans 11 exempel 
tillhör 4 vårfrudagen, 2 Gregoriusdagen och 5 påskveckan. (Därav 
tre uppteckningar från ULMA som inte har varit mig tillgäng-
liga.) Även i detta avseende är Ejdestams exempelsamling allt 
annat än representativ. Ser man till seden i dess helhet utgör 
tidfästningen till påsken — inalles 13 fall — ett försvinnande un-
dantag, jämfört med den till vårfruafton eller (i Bohuslän och an-
gränsande trakter) till Gregoriusdagen. Dock tycks Mälarlandska-
pen, Södermanland och Västmanland, härvid inta en särställning, 
i det samtliga mig bekanta fall av vårens barfotaspringning från 
dessa landskap — de är inte fler än inalles 5 — tillhör påskveckan. 
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När det magiska syftet anges vid påsktidens barfotaspring-
ning — i 10 fall av samtliga 13 — är det mycket riktigt i viss mån 
ett avvärjande syfte som är dominerande: det sker för att inte få 
ont i fötterna, inte få finnar (!), inte få någon sjukdom, »för att 
bevara kreaturen» (man sprang då kring ladugården), för att bli 
av med råttor och mus (med vissa utdrivningsformler), för att 
skydda sig mot påskkäringarna. De övriga angivna syftena är: 
att få se påskkäringarna i kyrkan (2 ex.), att »bli kvick och lätt» 
(då sprang man över rinnande vatten) och att få korn (Värend). 
Påskens föreställningsdominant »påskkäringarna» och deras troll-
dom har nog här inverkat på skydds-tankens relativt starka fram-
trädande. 

När Ejdestam så exklusivt håller sig till det avvärjande syf-
tet vid förvårens barfotaspringning och vid kretsgången runt stu-
gan såsom dess grundform, är detta alltså en ren konstruktion, 
som inte gör rättvisa åt verkligheten. Att kretsgången runt stu-
gan är »en huvudf orm» av seden, har jag själv framhållit — med 
stöd av den besläktade isländska seden. Men jag ser ingen som 
helst anledning att betrakta de två andra huvudtyperna av den 
rituella barfotaspringningens lokalisering — till åkergärdena och 
dyngstacken — såsom mindre ursprungliga. Skyddssyftet är vid 
dem mera framträdande i traditionen endast i samband med den 
manliga ungdomens omtanke om de nakna fötterna under den 
stundande årstidens barfotagång. För min del har jag varit böjd 
att betrakta detta speciella moment i vårdagjämningens barfota-
gång såsom relativt sekundärt, trots dess vanlighet och stora 
spridning. Kanske är det rent av ursprungligen en pedagogisk 
fiktion från de vuxnas sida. Hotet att »annars kommer tranan 
och hackar dig i fötterna», har flitigt använts som medel att 
skrämma barnen att inte försumma den betydelsefulla men på-
kostande barfotaspringningen. Och som en reflex härav återkom-
mer så det ofta omvittnade syftet med transpringningen att 
skydda mot sönderspruckna fötter o. d. 

K. Rob. V. Wikman har i sin anmälan av min undersök-
ning i Budkavlen 1944 s. 138 f. (där han annars genomgående ac-
cepterar mina resultat) ifrågasatt, om inte denna föreställnings-
krets har ett gammalt folkligt underlag. 1 varje fall är jag full- 
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ständigt enig med honom i att den sida av seden och dess före-
ställningsunderlag, som kommer till synes i de allmänna götiska 
benämningarna transpringning, tranedans, springa trandans i 
gede o. s. v., är av en utomordentligt betydelsefull och ålderdom-
lig karaktär. (Se min undersökning s. 78-85.) »Tranans vän-
tade eller verkliga ankomst har — säkerligen från allra äldsta 
tid — varit i väsentlig mån bestämmande inte bara för tidfäst-
ningen utan också för utformningen av vår rituella barfotaspring-
ning.» Och tankegången kan därvid inte ha varit någon annan 
än den, som Wikman uttrycker så: »Då man ville skaffa sig tidig 
vår och vackert väder, härmade man tranan.» Belysande för se-
dens magiska syfte är också det därmed (i Värmland och Dal) 
förbundna tranr op et, som överhuvud mig veterligt inte före-
kommer annat än i denna förbindelse: 

Trana plöjer och vipa sår, 
så blir det ett gott kornår! 

Hela detta rituella folkseds- och folktros-komplex, liksom dess in-
riktning på tranans och vårens ankomst och »ett gott kornår», 
är helt säkert uråldrigt till sin kärna. När tranropets senare del 
får formuleringen: »inte får hon plöja mig i år» eller »ingen skall 
rispa min fot i år» o. d., så ter sig detta för mig som något mera 
sekundärt. Förändringen utgör en mycket belysande parallell 
till hela barfotamagiens övergång från primär imitativ vår- och 
väderleksmagi till sekundär skyddsmagi med växlande och specia-
liserad inriktning. 

I fråga om tranans roll vid utformningen av denna vårritual 
må det tillåtas mig att erinra om det bekanta antika vårupptå-
get med svalan, inom östra Medelhavsområdet. Svalans (el-
ler kråkans) ankomst som vårens budbärare spelar här samma roll 
som tranans (eller kråkans) i vårt land. Och detta har givit an-
ledning till den åsyftade folkliga kringvandringen med svalan 
(eller kråkan) vid tiden för flyttfåglarnas ankomst. Den finns 
belagd hos grekiska författare från omkring 200 före Kristus.' 

1) Om den närmare utformningen av seden och de sånger som därvid 
utfördes, kan jag hänvisa till Wald. Liungmans Traditionswanderungen Eu- 
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Att initialmagien för en tidig vår, med värme och barmark, 
som av mig antagits som den ursprungliga och centrala innebör-
den av vårdagjämningstidens rituella barfotaspringning, i och 
för sig alls inte är något exempellöst, må till sist också få belysas 
genom återgivande av vad den ryske folklivsforskaren Dmitrij 
Zelenin i sitt arbete Russische Volkskunde (s. 362 f.) har att an-
föra om »Herbeirufen des Frilhlings im März». — »Man beginnt 
am 9. März, am Tage der 40 Märtyrer, oder spätestens am 25. 
März, zu Mariä Verkiindigung, den Friihling herbeizurufen. Zu 
diesem Zweck steigen die Mädehen auf eine .Anhöhe oder auf ein 
Dach . . . Man ruft '0, Mutter Frillding, komm wandle unter uns!' 
In den Frilhlingsliedern . . . wird der Friihling herbeigerufen, der 
zuweilen durch Vergniigungen und Reichtum angelockt wird; 
man bittet den Friihling, seine gewöhnlichen Gaben mitzubringen, 
den Winter abzuschliessen; der Friihling wird zuweilen auf einem 
Pflug, einer Egge oder einer Kornähre reitend dargestellt . . . 
Im Gouv. Kostroma rufen die Mädchen den Friihling friih am 
Morgen herbei, bis zum Giirtel im Wasser oder um ein ins Eis 
gehauenes Loeh stehend . . . Als magisches Mittel zur Be s ehl eu-
ni gun g des Frilhlings dient das Backen von Broten, welche die 
Form von Lerehen und anderen Zugvögeln, z. B. Sehnepfen, 
Störchen u. dgl., haben . . . Die Kinder steigen mit den gebacke-
nen Lerchen auf die Scheunendächer, werf en sie in die Luft und 
rufen: 'Lerchlein, kommt zu uns geflogen! bringt uns den schönen 
Friihling!' Eine Lerehe wird dabei in den Backofen geworf en. Die 
Weissrussen des Kreises Novogrudok backen zu Mariä Verkiin-
digung Kuchen in der Form von Störchen. Die Knaben rufen, sich 
an den Storch wendend: 'Storeh, Storch, da hast du einen Kuehen, 
gib mir einen Haufen Korn!'» 

Den principiella parallellismen mellan dessa östslaviska riter, 
genom vilka man så att säga lockade till sig våren, och den svenska 
transpringningen synes mig ligga i öppen dag — trots detaljut-
formningens olikheter. Flickorna föregriper den varma årstidens 
bad, liksom man i Sverige härmar dess barfotaspringning. De 
ryska gossarna härmar de återvändande lärkornas och storkarnas 
phrat—Rhein (FF Communications nr 118 o. 119) s. 1100 f. och där åberopad 
litteratur. 
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flykt, liksom svenskarna härmar den efterlängtade tranan, om 
också på annat sätt. Och tranropet om »ett gott kornår» har 
sitt fullständiga motstycke, när vitryssarna anropar storken om 
korn.1  

Ingenstädes talas här om några skyddsåtgärder, vare sig i 
form av kretsgång eller annars. Däremot förekommer sådana i 
helt annat sammanhang i den utomordentligt rikt utbildade öst-
slaviska folkseden på den första torsdagen i fastan (Griindonners-
tag), vari Zelenin ser kvarlevor av en äldre nyårsfest, som sam-
tidigt också var en fest för släktens döda. Zelenin (s. 364) berät-
tar härom från Ukraina: »Eine entkleidete Frau — meist die 
Hauswirtin — macht friihmorgens einen magischen Kreis auf 
dem Ofenbesen um das Haus und den Hof herum, wobei sie zu-
weilen den ganzen Hof von aussen mit Korn bestreu.t. Dieser 
magische Kreis hat an vielen Orten schon eine n eue B e deu-
tung [spärrat av C.] bekommen als Abwehrmittel von Wanzen, 
Schaben, Wiirmern und anderem Ungeziefer. Zu cliesem letzte-
ren Zweck fegt die Hauswirtin, ebenfalls entkleidet, mit einem 
Besen Haus und Hof aus, und die Wanzen werden ins Feld hinaus-
getragen.» 

Här påminner ju husmoderns magiska kretsgång kring går- 
-- 

1) I denna Zelenins skildring av ryska vårriter för Herbeirufen des Friih-
lings omtalas dock ingen barfotagång. De nakna fötterna spelar däremot 
en viss roll vid en vitrysk folksed, som emellertid tillhör en senare årstid (slu-
tet av april, då utsädet redan spirat upp) och som närmast har den religiösa, 
inte den magiska ritualens karaktär. I en sång, varmed man då hälsar en till 
vårguden Jarilo utklädd ung flicka, som föres ut på åkerfälten barfota och 
blomsterkransad och hyllas med ringdanser, heter det bl. a.: »Där hon går 
med sina nakna fötter, där växer kornet tätt, och där hon låter 
sina blickar vila, där blommar stråna.» Oscar Almgren anför detta 
(efter Wilh. Mannhardt, Wald- und Feldkulte I, 415) i samband med diskus-
sionen om de på bronsålderns hällristningar så ofta förekommande fotsulornas 
magiska eller religiösa betydelse. (Hällristningar och kultbruk, s. 216.) Han 
tillägger: »Man kan tveka, om fotsulorna inhuggits för att perpetuera kraften 
av förut utförda mimiska riter, eller om de varit förstahandsuttrycket för vad 
ristaren och hans folk ville säga guden.» Är denna tankegång riktig, vore en 
sammanställning med nutidens rituella barfotagång kanske inte alltför djärv, 
oaktat de avlägsna religionshistoriska tidsperspektiv som därigenom skulle 
öppnas. 
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den — naken och tidigt om morgonen — starkt om den isländska 
husmoderns välkomnande av G6a och om vissa former av Grego-
rius- och transpringningen. (Bortsett från ritten på kvasten!) 
Beträffande syftet med denna magi är att märka, att Zelenin ut-
tryckligen anger syftemålet att skydda (mot ohyra) som något 
sekundärt, en nyhet. Det ursprungliga syftet framgår av åtgärden 
att »utifrån beströ hela gården med korn»: det gäller alltså att 
dra välsignelse med grödan till gården. 

Utan att man naturligtvis får generalisera förhållandet mel-
lan denna vårrits ursprungligen positiva innebörd (såsom frukt-
barhetsmagi) och dess sekundära, avvärjande, uppgift, har man 
väl ändå rätt att beteckna detta ryska exempel som en parallell 
till den utveckling, som jag har velat göra gällande vid den mot-
svarande nordiska seden. Det ursprungliga förhållandet exem-
plifieras här dels av den isländska husmoderns välkomnande av 
G6a (som till sin utformning står närmast den ryska seden) dels 
av sådana mera sällsynta svenska fall, som då man (i Sanne, Bo-
huslän) skulle springa barfota runt huset på Gregoriusdagen för 
att »få god skörd» (C. s. 15) eller (i kem, Småland) på vårfruaf-
ton, för att det »skulle bli sommar och värme» (C. s. 20). En se-
kundär novation är det däremot när Gregoriusdagens barfota-
springning runt stugan i Bohuslän och Dalsland ibland uppfattas 
som ett skyddsmedel mot ohyran och förbindes med särskilda ma-
giska åtgärder i detta syfte (C. s. 87 f.). Vi har här visserligen att 
göra med ett specialfall av skyddsmagi, men enligt min tanke ett 
mycket belysande sekundärfall. Vanligare är uppfattningen av 
vårdagjämningstidens barfotaspringning med eller utan kretsgång 
som skydd mot ormar och ormbett (C. s. 87), vilket samman-
hänger med att dessa djur just då anses vakna ur sin vinterdvala. 
Men allra vanligast är föreställningen att den skyddar mot 
spruckna och såriga fötter (mot att »få trana» som det heter — 
C. s. 49 f.). Även denna »skyddande» verkan beror på en mycket 
specifik utveckling, inte annat än jag kan se. Dessa och andra 
föreställningar om vårens barfotagång som ett magiskt skydds-
medel mot ohell av olika slag bör väl därför principiellt betraktas 
som den omvända sidan avs  dess förmåga att bringa hell, sedan 
denna magiska kraft på ett i folktron icke ovanligt sätt har ut- 
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strålat i alla riktningar, från dess ursprungliga kärna, den imita-
tiva vår- och väderleksmagien. 

Klarläggandet av en mänsklig handlings psykologiska ursprung 
och innebörd är alltid en svår uppgift, på grund av det psykiska 
skeendets komplicerade och undanvikande natur och svårigheten 
att upptäcka alla de medverkande faktorerna, i deras totalitet. 
Men säkert är uppgiften ändå mycket svårare, när det gäller ett 
traditionellt handlingssätt, vars ursprung ligger långt tillbaka 
i ett mer eller mindre primitivt föreställningssätt. Visserligen kan 
sammanhanget, så länge det skärskådas från en enda synpunkt, 
synas enkelt och klart. Men här har i verkligheten under tidernas 
lopp flera olika element lagrats över och omkring den primära 
föreställnings- och motivkärnan. Den magiska kraft man ville 
väcka och tillgodogöra sig, har för fantasien utstrålat från sitt 
ursprungliga centrum i olika riktningar. Nya kombinationer och 
modifikationer av den magiska handlingen har medfört nya ele-
ment i föreställningsinnehållet, som i enskilda fall kan träda starkt 
i förgrunden. Allt detta kan och får man inte bortse ifrån, när 
man skall s,ökå, tolka ett nutida folksedsdrag med magisk karak-
tär. Det är denna insikt, som har blivit mycket levande för mig 
under sysslandet med den nu diskuterade folkseden, och som 
jag också har försökt tillämpa i min undersökning. 



Dialektuppteckningens metoder 
med särskild hänsyn till sammanhängande texter.1 

Av MANNE ERIKSSON. 

Dialektforskningens grundläggande uppgift att till skrift över-
föra det levande, folkliga talets skiftande former hör ingalunda 
till de lättaste. Då därtill forskningsresultaten bero på den grund, 
som upptecknaren lägger, borde det vara en fordran att envar, som 
vill använda våra arkivs dialektsamlingar i forskningssyfte, skulle 
känna till de svårigheter som själva uppteckningsarbetet erbjuder. 
Även en övad upptecknare möter sådana, och det till och med då 
uppgiften begränsas till att blott söka fixera enstaka ord och kor-
tare fraser. Ännu större svårigheter vållar det dock att uppteckna 
längre texter efter gehör. Var och en, som försökt uppteckna dia-
lektmaterial, kan också vittna om arbetets problematik, men sam-
tidigt erkänna, att försöken givit nyttiga inblickar i det levande 
talets egenart, som inte på annan väg kunna vinnas. Man inser 
då också, att man själv bör ha gjort uppteckningar för att rätt 
förstå andras. Man kan aldrig riktigt bedöma källvärdet hos 
andras samlingar utan egen erfarenhet av svårigheterna att tran-
skribera dialekt med ljudskrift. Det borde därför vara en nöd-
vändig förutsättning för varje allvarligt sysslande med nordisk 
språkforskning, som i någon mån berör dialektmaterial, att forska-
ren skulle ha bakom sig en inte alltför begränsad upptecknare-
verksamhet. Det vore inte svårt att peka på exempel, som visa 
vådan av att ge sig in på detta område utan en sådan förstahands- 

1) Hållet som inledningsanförande vid diskussion i Språkvetenskapliga 
sällskapet i Uppsala den 26 okt. 1945 över ämnet: »Hur upptecknar man texter 
på dialekt?» 
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bekantskap med primärkällorna, de levande dialekterna själva. 
Vi få i vår vetenskap aldrig glömma, att även den bästa tran-
skription aldrig i källvärde fullt kan ersätta den levande dialekten. 
Nu äro till på köpet våra arkivs uppteckningar inte alltid av bästa 
kvalitet, och även de goda uppteckningarna äro i många avseenden 
långt från fullkomligheten. Men har forskaren, som använder 
dem, själv lärt sig uppteckningskonstens vanskligheter, kunna 
även Mena uppteckningar giva värdefulla upplysningar. Läro-
rika härvidlag äro inte minst de iakttagelser, som en uppteck-
nare tvingas att göra ifråga om arten av sina egna fel och misstag. 
Det är några av de frågor, som i detta sammanhang bruka möta 
forskaren, som här skola upptagas till principiell diskussion. 

Man kan först slå fast, att varje upptecknare vid bedömningen 
av ljudskicket i en främmande dialekt är starkt beroende av sitt 
eget uttal. Få människor torde vara i stånd att fullt ut genom-
skåda sina egna språkvanor, och även den grundligaste självana-
lys kan inte helt frigöra oss från förutfattade meningar i språkfrå-
gor. Det är således ingalunda lätt att följa det råd, som skaparen 
av det svenska landsmålsalfabetet, J. A. Lundell, brukade ge åt 
de blivande dialektupptecknarna: »Uppteckna vad du hör, 
och ingenting annat än vad du hör!» Konsten är just att 
höra fördomsfritt. Man hör blott alltför lätt sitt eget i det främ-
mande och måste göra det, om man överhuvud taget skall be-
gripa vad som sägs. Förståendet av den språkliga meningen inne-
bär ju, att vi identifiera det nya vi möta med våra invanda språk-
liga mönster. Denna identifiering hör till själva strukturen hos 
vårt språkmedvetande, och det är därför praktiskt taget omöj-
ligt att iakttaga språket enbart utifrån. Så snart vi få mening i 
vad vi höra, innebär det psykologiskt en tolkning genom jäm-
förelse med våra egna »prototyper» för ljud, ord och böjningsmön-
ster. Detta förhållande stod inte alltid lika klart för en äldre for-
skargeneration som för oss. Under senare delen av 1800-talet 
trodde man sig med örats hjälp kunna fånga det väsentliga i språ-
ket med en nästan naturvetenskaplig registrering av språkets yt-
tersida, dess akustiska och fysiologiska dräkt. Därför fick fone-
tiken huvudintresset för flera av de forskare, som under 1870- och 
1880-talen gjorde banbrytande insatser i vår dialektforskning, 

3-46709 Svenska Landsmål 1946 
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sådana som Lundell, Adolf Noreen och Axel Kock. Att denna 
naturvetenskapligt inspirerade syn på språket byggde på en upp-
fattning av språkets egenart, som är diskutabel, kunna vi tills 
vidare lämna å sido. Och även om vi på avgörande punkter se 
annorlunda på detta problem, måste vi erkänna, att detta intresse 
för språkets yttersida gjort forskningen ovärderliga tjänster. Fone-
tiken behandlar en mycket väsentlig del av språket, även då den 
inskränker sig till fysiologi och akustik. 

Gå vi till en äldre generations forskare utanför vårt land, kunna 
vi träffa på sådana, som ännu mera energiskt än Lundell satt 
fixerandet av ögonblickets tillfälliga ljudintryck som mål för upp - 
tecknaren, som i snabbskissen efter örats första intryck sett san-
ningen. Mest framträdande härvidlag torde fransmannen Jules 
GillAron vara, skaparen av »Atlas linguistique de la France» och 
grundaren av den moderna dialektgeografien, vars ideal närmast 
var att kunna notera vad som höres från den talande utan försök 
att förstå det. Den impressionistiska iakttagelsen var hans me-
tod, och han fick i M. Edmont, hans trogne medhjälpare som fält-
upptecknare under många års resor från ort till ort i Frankrike, 
en man, som genomförde hans intentioner. Om honom kunde 
också Gillikron betyga, att han alltid tecknade ned vad han hörde 
omedelbart och utan omfrågningar, samt att han aldrig gjorde 
några retuscher i vad han en gång satt på uppteekningsbladet. 
Han litade på sitt första intryck som på ett ögonblicksfotografi. 
Vissa av Gillikrons kritiker ha naturligtvis satt denna osvikliga 
iakttagelseförmåga i fråga. Misstankarna avvisades förtrytsamt 
av mästarenl, men även om M. Edmont var ett fonetiskt snille, 
har man svårt att värja sig för en förmodan om att även han 
ibland kan ha lyssnat om — eller tagit miste. Särskilt när man sett 
resultaten av moderna ljudupptagningsmetoder, som haft hjälp 
av mikrofon, grammofon och katodoscillograf, resultat som visa 
hur vanskligt det är att med enbart örats hjälp nå »objektiva» re-
sultat, inser man hur svårt det är att utan subjektiva komplet-
teringar återge »blott vad som höres». Detta är ju annars lätt att 
påvisa också i det förhållandet, att olika upptecknare kunna höra 

1) Jfr J. Gillieron, Genealogie des mots qui designent l'abeille, Paris 1918, 
a. 4 ff. 
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väsentligt olika ting i ett och samma yttrande, och att de i varje 
fall transkribera det rätt olika. Var och en, som själv gjort dia-
lektuppteckningar, har också mången gång stannat i tvekan om 
den rätta karaktären av de ljud han hört — eller trott sig höra. 

Den metod, som givit sig själv åt upptecknare, som hamnat 
i en sådan tvekan, har ju sedan gammalt varit att fråga om och 
lyssna så länge, att man lärt sig, hur det genuina dialektuttalet 
lytt. Eller också har det gällt att uppteckna ett mål, som varit 
ens eget modersmål — och i båda dessa fall har naturligtvis den 
inre förståelsen för språkets system spelat större roll än dess yttre 
akustiska form. Den sidan har nog kanske förbisetts ibland av 
upptecknare, som mest iakttagit språket inifrån. Därför har 
kravet på objektiv återgivning av språkets yttersida, på fast-
hållandet av den spontana och tillfälliga ljudbilden, haft sin be-
tydelse som korrektiv och har gjort stor nytta genom att öppna 
forskarnas öron för sådant, som man inte annars skulle ha fäst 
sig vid. 

Bland senare tiders forskare, som följt Gilli&on i spåren, har 
man anledning att särskilt stanna för de båda schweizarna K. Ja-
berg och J. Jud, redaktörerna för »Sprach- und Sachatlas Italiens 
und der Siidschweiz». De ha gett Gillikrons ovan berörda metod 
namnet »den impressionistiska», medan de gett den senast be-
rörda uppteckningsmetoden, som bygger på lärande och grund-
lig prövning och som de anse riskabel för objektiv forskning, nam-
net »den schematiserande». De ha tydligen inte helt och hållet 
kommit undan meddelare, som arbetat efter den sistnämnda me-
toden, men deras ideal är den impressionistiska, och en av deras 
medarbetare, herr Scheuermeier, får vitsordet, att han liksom 
M. Edmont genomgående antecknat sina första intryck utan om-
frågning och efterprövning. Dessa båda forskare ha gått in på en 
mycket intressant principdiskussion av dessa båda metoders före-
träden och nackdelar i ett arbete, som utkom för ett tjugutal 
år sedan, men som alltjämt har aktuell betydelse.1  Då denna dis-
kussion direkt berörde frågor, som vi här behandla, skall jag se-
nare mera utförligt återkomma till den. De räkna tydligen med 

1) K. Jaberg und J. Jud, Der Sprachatlas als Forschungsinstrument, Halle 
1928. 
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möjligheten, att dessa båda metoder, den impressionistiska och 
den schematiserande, endast kunna förekomma renodlade och att 
de utesluta varandra. Som strax skall visas med ett svenskt exem-
pel, kunna de mycket väl i praktiken tillämpas samtidigt av samma 
person. 

Det har nämligen för oss sitt stora intresse att iakttaga, hur 
en forskare som Herman Geijer, som ju i viss mening skulle kunna 
kallas lärjunge både till Lundell och Gillikron, visserligen satte 
deras impressionism som ett ideal att sträva mot för sina lärjungar 
bland många generationer av våra i Uppsala utbildade dialekt-
upptecknare. Och han har kanske också mera konsekvent än 
någon annan, i varje fall mera än Lundell själv, vid sitt eget upp-
teckningsarbete sökt tillämpa den impressionistiska arbetsformen. 
Men han försvor sig ändå aldrig åt den metoden som den enda 
saliggörande liksom GillAron och Jaberg—Jud. Därtill var han 
för odogmatisk. Den som hade tillfälle att iakttaga, hur han själv 
arbetade, lade främst märke till att han sällan direkt upptecknade 
vad han hörde. Det gjordes mest efteråt ur minnet, som ju hos 
honom var otroligt väl uppövat. Detta gäller särskilt hans längre 
textuppteckningar, och han har ju själv avlagt räkenskap för 
denna metod i ett viktigt fal1.1  Vad han där sagt, var nog regeln i 
hans upptecknarmetod. Hans minne gällde lika väl de fonetiska 
detaljerna som ordföljd och ordförråd. Han lärde sig hela tex-
terna utantill, och han föraktade ingalunda att träget lyssna på 
och efterhärma de mål han studerade. I vissa fall kunde han också 
många år efteråt utredigera inte bara ordlappar utan samman-
hängande texter ur minnet, med stöd bara av de knappa notiserna 
i sina anteckningsböcker. De hade först fått mogna i hans minne 
innan de sattes på papperet. Man kan därför kanske med en viss 
rätt säga, att han tillämpade vad de nämnda schweizarna kallat 
»den schematiserande metoden», under det att han teoretiskt gav 
den impressionistiska metoden företräde. Men den metoden kom 
i varje fall till synes däri, att han alltid var sen att låsa fast sig vid 
en normaliserad ljudbeteckning och att han hade gott om vari-
antformer och uttalsdubbletter. I allmänhet ha nog de flesta av 

1) Se H. Geijer, En gosses märkvärdiga upplevelser (i Sv. Lm. 1913, 
s. 139 f.). 
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hans lärjungar också följt en »schematiserande» upptecknarmetod, 
inte alltid med lika goda resultat som han. Hur Lundell själv 
tillämpade sin regel att endast »skriva vad han hörde», skola vi 
senare se. 

Vi kunna så återvända till Jaberg--Juds principdiskussion av 
de båda metoder att uppteckna, som de karakterisera på följande 
sättl: 

»Es gibt zwei Arten, Mundarten zu transkribieren. Die eine, die wir 
als die s chema ti si er ende bezeichnen möchten, besteht darin, dass 
man die charakteristischen Laute einer mundartlichen Sprachgemein-
schaft zu erfassen sucht, fru jeden dieser Laute ein Zeichen wählt, sich 
so ein System von lautlichen Kategorien bildet und nun weiterhin das 
Gehörte in das ein fiir allemal fixierte System einordnet. Von der Spann-
weite der lautlichen Kategorien pflegt man sich dabei keine klare Vor-
stellung zu machen und geht mehr oder weniger bewusst von der Voraus-
setzung lautlicher Normalwerte aus, die es festzustellen gilt. Mit anderen 
Worten, man wendet auf die phonetische Transkription der Mundart das-
selbe Prinzip an, das fiir die schriftliche Fixierung unserer Kulturspra-
chen massgebend ist. 

Das zweite Transkriptionsverfaren möchten wir das imp r e s si o nisti-
s ch e nennen. Es geht nicht darauf aus, das lautliche System einer Mund-
art festzustellen, sondern darauf, den momentanen Gehörseindruck in 
jedem einzelnen Falle möglichst genau wiederzugeben. Der Notierende 
hält ohne irgendwelchen Versuch der Schematisierung alle Lautnuancen 
fest, die er wahrzunehmen glaubt, und die ihm seine Transkriptionsmit-
tel schriftlich zu fixieren gestatten. Das Ideal ist, die Laute so wiederzu-
geben, wie sie die natiirliclae Rede bietet, mit allen Unregelmässigkeiten 
und Inkonsequenzen, die durch die Verschiedenheit des Sprechtempos, 
die wechselnde af fektische Einstellung, nachlässige oder deutliche Artiku-
lation usf. erzeugt werden.» 

Dessa båda schweiziska forskare mena — om med rätt eller 
ej lämnar jag därhän — att den förra metoden hittills bland dia-
lektforskare varit den nästan enbart brukade, och de peka på Gil-
li&on som den förste, som medvetet brutit därmed och i stället 
tillämpat den impressionistiska metoden, liksom de själva genom 
sin medarbetare Scheuermeier sökt förverkliga den. De mena, 
att den schematiserande metoden med sin normalisering av be-
teckningen visserligen ger ett i några avseenden »vackrare» re- 

1) Se a. a. s. 213 f. 



38 MANNE ERIKSSON 

sultat än den impressionistiska, men i stället ett mindre sant re-
sultat (a. a. s. 214): 

Die se h e ma ti sie r ende Methode hat gewisse Vorteile: Sie er-
leichtert dem Explorator die Arbeit, und sie gestattet dem Forscher, 
das Material in sauberer Aufmachung vorzulegen. Aber sie gibt die 
Wirklichkeit nicht in ihrer unmittelbaren Mannigfaltigkeit wieder; sie 
interpretiert, und Interpretation wird leicht zur Fälschung. 

Die impr e ssioni stig che Methode hat unleugbare Nachteile: Eine 
scharfe Scheidung der objektiven und der subjektiven Komponenten 
des Gehörseindruckes ist nicht möglich; die Schwankungen in der laut-
lichen Wiedergabe erschweren die Lesbarkeit des Materials. Aber sie hat 
einen entscheidenden Vorteil, den der E hrlichk eit: Das material wird 
nicht friesiert, die phonetische Erscheinungswelt wird in ihrer ganzen 
Vielgestaltigkeit wiedergegeben, und es bleibt dem Benutzer iiberlassen, 
die Vereinfachungen und Schematisierungen vorzunehmen, die ja nach 
dem zu untersuchenden Problem möglich oder notwendig sind.» 

Sina synpunkter på det insamlade materialets egenskaper 
ange de på följande sätt: 

»Was wir wiederzugeben versuchen, ist nicht die ideale Einheitlich-
keit und Sauberkeit des mundartlichen Lautsystems, das im Bewusst-
sein des Sprechenden lebt, und das dieser in einer seltsamen Selbsttäu-
schung mit der Wirklichkeit identifiziert. Wir suchen auf dem phoneti-
schen so wenig wie auf dem lexikologischen Gebiet das Normale, das 
Durchschnittliche, das Usuelle zu erfassen, sondern viel mehr das Momen-
tane, das Individuella, das Occasionelle der einmaligen sprachlichen Äus-
serung. Wir geben S p r e chen wieder, nicht Sprache.» 

Denna metod måste väl alltid brukas av den, som försöker 
skaffa sig ett första begrepp om en för honom tidigare obekant 
dialekt. Om de personliga förutsättningarna finnas hos uppteck-
naren, är nog den impressionistiska metoden särskilt brukbar just 
om man, liksom Gillieron eller Jaberg—Jud, på kort tid. behöver 
samla belägg på ett fåtal ord och fraser från ett stort antal orter. 
När intrycken från olika trakter gå genom en bedömares enhetliga 
uppfattning, blir i viss mån materialet uniformerat och synkro-
niserat på ett sätt som inte är möjligt, om man, som vanligtvis 
skett i vårt land, vid utfrågning för kartläggningar vänt sig till 
mängder av ortsmeddelare från skilda håll. En upptecknare, som 
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i snabb följd besöker ort efter ort och som blott stannar någon dag 
på vart ställe, vars dialekt han förut är totalt okunnig om, kan 
naturligtvis inte göra annat än bygga på ögonblickets intryck. 
Man måste bara fråga sig, om resultaten av en sådan metod — hur 
enhetliga i bedömningssätt de än må vara — äro hundraprocentigt 
pålitliga, ens om upptecknaren har en M. Edmonts eller en herr 
Scheuermeiers fantastiska förmåga till fonetisk analys. Jag vågar 
i varje fall betvivla den impressionistiska metodens tillräcklighet, 
då det gäller att göra en språklig djupundersökning på en ort 
eller där uppteckna texter av någorlunda stort omfång. Jag skall 
nedan närmare motivera detta tvivel, som bestyrkes, om man 
kritiskt granskar förefintliga textuppteckningar, gjorda av män, 
som satt denna metod som den idealiska. 

Att mycket stora svårigheter föreligga för vanligt folk, då det 
gäller att riktigt använda en impressionistisk transkriptionstek-
nik, torde var och en kunna vittna om, som gjort försök därmed. 
Jag kan här tala av egen erfarenhet både som upptecknare i fäl-
tet och som granskare av andras uppteckningar. Det räcker i 
längden inte enbart med att försöka stanna vid de tillfälliga hör-
selintrycken, eftersom språket inte bara har denna yttre sida, 
inte bara är ljud, utan betydelsebärande ljud. Det är där-
för mycket tvivelaktigt, om man kan göra några riktiga tran-
skriptioner av en dialekt, som man inte alls förstår. Då man an-
tecknar något efter en sådan, måste man givetvis tillämpa en-
bart en impressionistisk metod, men redan då det gäller att be-
stämma enstaka språkljud, identifierar man dem med vad, man 
känner igen från sitt eget ljudsystem. När det således gäller att 
skaffa sig ett första intryck av en främmande dialekt, har man ute-
slutande ögonblickets intryck att bygga på: tills man vet bättre, 
får man anteckna, vad man tror sig höra. Det är på sin höjd de 
ljud i ett ord, som man kunnat få in skarpt i medvetandets »blick-
punkt», vilka korrekt uppfattas, de övriga ligga mer eller 
mindre i medvetandets indirekta synfält, ett förhållande som 
man har goda möjligheter att iakttaga hos sig själv, när man 
gör uppteckningar efter grammofonskivor. Man måste lyssna 
om för varje särskilt ljud. I detta avseende kan jag också hän-
visa till hur goda upptecknare i verkligheten arbetat med en 
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blandning av impressionistisk detaljiakttagelse för enskilda ljud 
och på samma gång en mera schematisk helhetsåskådning av 
orden. Tydligast kanske detta framträder i de samlingar, som 
gjorts av Uppsala-arkivets år 1923 avlidne medarbetare, fil. lic. 
Torsten Ericsson. I hans primäranteckningar finnas ofta i orden 
endast ett par tecken ur landsmålsalfabetet, medan resten återges 
med vanlig skrift som tecken på att hans iakttagelse för ögon-
blicket blott gällde de med fin beteckning noterade delarna. En-
dast genom en sammanställning av samma ordform från flera 
olika iakttagelsetillfällen kan man således få en helhetsbild av 
ordet — men en bild, som är konstruktion, ej ett återgivande av 
vad som verkligen sades vid ett bestämt tillfälle. 

När man börjar studiet av en främmande dialekt med nöd-
tvunget bruk av enbart den impressionistiska metoden, ser man 
så att säga språket helt utifrån, men man är redan då beroende 
av sitt eget ljudsystem och sina egna skriftspråksvanor, och kanske 
av sina tidigare vanor från uppteckning med landsmålsalfabetet. 
Ett motsatt förhållande råder, om en upptecknare antecknar 
efter sin egen dialekt eller efter en, som han någorlunda behärskar. 
Då ser han dialekten också inifrån, från dess betydelsesida och 
inre formsystem. Resultaten av uppteckningarna i det ena och 
det andra fallet kunna knappast bli identiska. Det är därför full-
komligt i överensstämmelse med min egen erfarenhet, när A. 
Bjerrum på tal härom säger: »De Optegnelser, på Grundlag af 
hvilke en Dialekts Udtrykssystem kan beskrives, må bedommes 
på hejst forskellig Måde, alt efter som den undersegte Sprogart 
er Optegnerens Modersmål eller ej.»' Det är också av intresse att 
iakttaga de anteckningar man gjort i början av en upptecknings-
period på en ny ort, d. v. s. de mest korrekt »impressionistiska» 
man kan åstadkomma. Efter några dagars arbete visa de sig i 
allmänhet vara i starkt behov av kritisk efterprövning. Man har 
nog på åtskilliga punkter fått en annan uppfattning än man hade 
i början, vilket inte hindrar, att det första intrycket ibland kan 
vara korrektare än det man senare får. Vid ännu grundligare 
bekantskap med dialekten går man kanske ändå tillbaka till det 

1) Fjoldemålets Lydsystem, 1944 s. 5, jfr i hans arbete flera ställen, där 
jämförelser göras mellan olika upptecknare av samma dial. 
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man först hade. Det är därför inte utan betydelse, att man i upp-
teckningarna efteråt kan se den kronologiska följd, i vilken de 
utförts. I ett annat avseende bör också den impressionistiska 
metoden få tjäna som korrektiv, nämligen så, att man inte alltför 
snabbt tror sig vara färdig med ett måls ljudsystem och binder 
sig för en strängt konsekvent ljudbeteckning.1  Man måste allt-
jämt hålla öronen öppna för inkonsekvenserna i uttalet, vilka 
genom studiet av grammofonupptagningar visat sig ännu större 
än man med bara örats hjälp kan iakttaga. 

Men om det således är svårt att enbart tillämpa impressionistisk 
metod, då det gäller uppteckning av enstaka ord, så att man endast 
återger ögonblickets iakttagelse utan efterprövning och omfråg-
ning, så är det ännu svårare att med denna metod uppteckna 
längre sammanhängande texter. Ingen upptecknare hinner med 
att iakttaga allt i finaste detalj ifråga om fonetiken, då han skall 
fästa ett långt meningssammanhang på papperet. Det gäller ju 
här inte att bara uppfatta och återge enstaka ljudintryck och 
iakttagelser, gjorda under ett kort ögonblick, utan att följa en 
lång, oavbruten serie av skiftande fonetiska och syntaktiska 
skeenden. Oftast hinner man ju inte få med det sagda annat än 
i starka förkortningar, som man efteråt vid utskrivningen genom 
omfrågning eller ur minnet, så som t. ex. Geijer gjorde, måste 
supplera. Även om man skulle använda stenografi, blir resul-
tatet inte mycket annorlunda: man kan på sin höjd få med me-
ningen och orden, men inga fonetiska detaljer. 

Ser man, mot bakgrunden av denna kunskap om svårighe-
terna att detaljtroget uppteckna en obekant dialekt, på de texter 
och textsamlingar i våra arkiv, som tillkommit innan moderna 
reproduktionsapparater började tagas i bruk, har man både rätt 
och skyldighet att stå kritisk mot dem som impressionistiska 
dokument. Denna osäkerhet om deras källvärde ur den syn-
punkten gäller således praktiskt taget alla textuppteckningar 
som vi ha i våra arkiv, och naturligtvis också publicerade texter. 
Det är särskilt när man jämför dessa oftast välputsade doku-
ment med texter, upptagna med hjälp av moderna registrerings-
apparater, som man får anledning att ställa sig tveksam beträff- 

1  Jfr ovan s. 36 om Geijers metoder. 
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ande dessa texter som impressionistiska vittnesbörd. Det är 
först med grammofonens och magnetofonens hjälp som vi fått i 
vår hand lika exakta möjligheter att avbilda talet och dess akus-
tiska skeende som vi förut haft i fråga om optiska skeenden med 
kamerans hjälp. Först genom dessa moderna hjälpmedel kunna 
vi sägas ha fått spontant, levande tal bevarat i fullt objektiv 
form, så som det kommer från den talandes läppar. Med kon-
staterandet av denna motsättning har man emellertid inte fällt 
någon förkastelsedom över de äldre textuppteckningarna. De 
ha sitt värde som språkliga dokument, även om de återge språkets 
normalform och inte talets tillfälliga gestaltning (»Sprache, nicht 
Sprechen»), eftersom de bästa av dem gjorts av personer som själva 
»kunnat» de dialekter de upptecknat och som därmed också känt 
deras inre form, ej blott deras yttre. De ha därvid ofta rensat 
bort en massa tillfälligheter, som för språkforskaren kunna ha 
stort intresse: Har man förstått dessa äldre uppteckningars ka-
raktär, kan man bättre använda dem som källor för de under-
sökningar de passa till. De moderna reproduktionsmetoderna ha 
säkerligen inte gjort textuppteckningar av äldre typ överflödiga. 
Därför har en diskussion av texternas art och tillkomstsätt inte 
bara källkritiskt värde för användare av äldre samlingar, utan 
också för blivande upptecknare av nya, som arbeta direkt efter 
gehör. Kännedomen om de äldre uppteckningarnas karaktär 
är säkerligen också av värde för den som vill söka transkribera 
texter från grammofonupptagningar med den tidsödande men 
mera objektiva (och av andra kontrollerbara!) metod, som därvid 
måste tillämpas. Också då visar det sig, att upptecknaren måste 
förstå sin text för att kunna rätt transkribera den. 

De moderna ljudupptagningsmetoderna med hjälp av mikro-
fon och grammofon ha gett oss i händerna i fulländad form den 
»impressionistiska» iakttagelse av den språkliga verkligheten — 
så långt den är iakttagbar som fysikaliskt fenomen — som Gilli-
&on och Jaberg—Jud fordrade av den gode upptecknaren. Gram-
mofonen registrerar verkligen »allt vad som hörs och ingenting 
annat än vad som hörs». Den gör inte några subjektiva tolk-
ningar, och transkriptionen av ett fonogram utesluter visser-
ligen inte helt subjektiva omdömen om vad som sagts, men till- 
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låter en objektivitet av annan grad än uppteckningen direkt efter 
talet. Studiet av grammofontexter bekräftar nu på ett vackert 
sätt, vad sådana äldre upptecknare som pre Rousselot och Gau-
chat m. fl. längesedan påvisat, nämligen att uttalet av »samma» 
ljud och »samma» fonem oupphörligt skiftar både hos samma 
person och hos olika personer inom en språkgemenskap, fastän 
de talande anse sig åstadkomma »samma» sak. Dessa för den 
talande omedvetna uttalsväxlingar bli också i allmänhet obe-
aktade av den vanlige åhöraren — så vitt de inte överstiga vissa 
värden, då de fattas som felsägningar — eftersom han normalt 
associerar det hörda med den »riktiga» inre »språkbild» som han 
själv bär på. I viss mån gör också den kritiske upptecknaren 
sammaledes, om han lärt sig eller om han kan dialekten, men 
den som kräver impressionistisk metod har rätt i, att man måste 
sträva till att iakttaga dessa skiftningar, även om man där-
igenom får med fakta, som äro »fiir eine saubere Einordnung der 
Beispiele in die Paragraphen einer historischen Lautlehre sehr 
unbequem.»1  

När det gäller textuppteckning, ställas vi i vår tid inför all-
deles särskilda svårigheter därigenom att de flesta dialekter, vi 
ha att undersöka, befinna sig mer eller mindre i upplösnings-
tillstånd, genom inblandning av språkformer från andra orter 
och från riksspråket. Detta dialekternas utdöende har natur-
ligtvis redan påverkat våra folkmål under åtskilliga årtionden, 
eftersom det är en långsamt fortskridande process. Upptecknare, 
som velat få fram det gamla, genuina språket i sina textsam-
Ungar, ha således frestats att retuschera vad de förefunnit genom 
att vid omfrågningar söka få rätt på de äldre motsvarigheterna 
till de av meddelaren brukade yngre orden och formerna och sätta 
in dem i stället. Man kan ju knappast klandra ett sådant pietets-
fullt gjort restaureringsarbete, som avlägsnat de mest vanpry-
dande fläckarna, men man får bara hålla i minnet, att sådana 
rekonstruerade texter måste tagas för vad de äro och inte läggas 
till grund för ett omdöme om dialekternas normala tillstånd vid 
den tid, då uppteckningarna gjordes. Intet är f. ö. vanligare än 
att även goda berättare fått med ord och former från andra mål 

1) Jaberg—Jud a. a. s. 215. 
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eller från riksspråket, särskilt i texter i högre stil som sagor och 
vissa sägner. Man har knappast rätt att taga det språk, som en 
duktig berättare brukar, såsom uttryck för genomsnittet i det 
språksamfund han tillhör, varken i fråga om ordförråd eller stil-
egendomligheter. Även dialekterna ha olika stilarter. Ofta ha 
de goda berättarna sin egen tydligt urskiljbara personliga stil, 
och många av dem ha också socialt sett varit särlingar och ori-
ginal. Det räcker som exempel att hänvisa till de sagoberättare, 
som äro företrädda i den av Gustav Adolfs Akademien utgivna 
samlingen »Svenska sagor och sägner». Det kan därför mången 
gång vara farligt att draga generella slutsatser om de för ett mål 
karakteristiska dragen ur en enskild berättares originella former: 
det är berättarstil och högspråk, inte vanligt tal. För övrigt är 
det ju så, att varje individ i viss mening har sitt eget personligt 
färgade språk. Jag kan hänvisa till vad L. Levander sagt om så-
dana skillnader mellan olika personers och familjers språk i sin 
uppsats »I vad mån kan ett bymål kallas enhetligt»' Även Ja-
berg—Jud ha gjort samma erfarenheter, när de understryka, att 
»auch die lautliche Einheit der Dorfmundart ist ein Mythus».2  
Detta gäller ju f. ö. inte bara vid bedömningen av textuppteck-
ningar utan i fråga om allt dialekt- och folkminnesmaterial, där 
man aldrig har rätt att helt bortse från de individuella skift-
ningarna. Man borde därför, om man vill lämna fullt använd-
bart material, aldrig utan urskillning blanda material från skilda 
meddelare till en gemensam »normaldialekt». Riktigast vore 
det nog att göra som upplänningen G. A. Tiselius en gång gjorde 
i sin avhandling om »Fasternamålet i Roslagen»3, nämligen att 
i huvudsak använda blott en meddelare och göra en monografi 
över dennes individuella språk. 

Man måste i varje fall hävda kravet på att de olika med-
delarnas insatser i en samling klart redovisas. 

En kritisk värdering av en dialekttext eller annan dialekt-
uppteckning måste bygga på en ingående kännedom om vill- 

Språk och stil 9, 1910, s. 39-59. 
a. a. s. 216. 
Sv. Lm. XVIII. 5, 1902. 
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koren för uppteckningsarbetet över huvud taget och om de psy-
kologiska förutsättningarna för en upptecknare att exakt ock 
objektivt återge sina iakttagelser. Är det överhuvudtaget möj-
ligt att få »impressionistiska» texter av den art Jaberg—Jud 
fordrade uteslutande med örats hjälp? Om svårigheterna för 
objektiv referering ger en hänvisning till vanlig vittnespsykologi 
en föreställning. Två personer göra ju aldrig exakt samma iakt-
tagelser, då de t. ex. råka bli åskådare till en olyckshändelse. Hur 
medvetet man än strävar efter att ge besked om vad man sett, 
spela en de omedvetna associationerna förargliga spratt. Det är 
inte så lätt att intet lägga till och intet taga ifrån, då man skall 
återge ett »impressionistiskt» intryck. Varje dialektupptecknare 
kan säkert ur egen erfarenhet leta fram åtskilliga exempel på 
misslyckad objektivitet i sitt arbete, när man lurats av vad man 
på förhand vetat och väntat sig. Man kan således slå fast, att 
det är svårt även för en mycket van upptecknare att riktigt återge 
ett tillfälligt språkligt hörselintryck. 

Med kännedom om dessa svårigheter måste man fråga sig, 
om den impressionistiska metoden, hur nyttig den än må vara 
för vissa syften, verkligen kan hjälpa oss att fånga alla språkets 
hemligheter. Det beror ju i någon mån på om man vill undersöka 
språket eller talet. Och det beror vidare på vad man anser 
språket vara till sitt väsen, om det fattas som materiellt eller and-
ligt fenomen. För junggrammatikerna var språket först och 
främst de objektivt fastställbara akustiska och fysiologiska för-
loppen, ja i viss mening identiskt med dessa. Så såg nog Lundell 
i princip på språket, så var det också för GillAron, och även för 
Jaberg—Jud är språkets yttre gestalt forskningens egentliga 
föremål. Om det verkligen är så, ha naturligtvis Jaberg—Jud 
rätt i att tala om 
»die Irrtiimer des Dialektologen, der seine eigene Mundart aufzeichnet, 
oder der sich bei einem längeren Aufenthalt liebevoll in die Laute eines 
fremden Dialektes versenkt. Wer Zeit hat, der lässt sich die Laute wie-
derholen; er lässt das rasch Gesprochene langsam sagen; er kontrolliert, 
was er bei einem Subjekt gehört, bei einem anderen. Er versucht die 
Laute nachzusprechen und unterbreitet seine Aussprache dem Urteil des 
Gewährsmannes. Er horcht, insistiert und horcht wieder mit unermiid-
licher Geduld. Es wird ihm auf diesem Wege gelingen, den ide ell e n Mit- 
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t elw er t eines Lautes festzustellen; aber er zerstört die Nuance. Wer 
dem ideellen Lautbild nachjagt, wird die Ausspracheschwankungen als 
unwesentlich beiseite schieben und wird die schönsten satzphonetischen 
Erscheinungen nicht meht hören.»' 

Det finns mycket berättigat i denna kritik av den schemati-
serande uppteckningsmetoden, som varje upptecknare har gagn av 
att minnas, men ändå är, som ovan hävdats, den inre förståelsen 
av språkets form lika nödvändig som den yttre iakttagelsen för 
att få en riktig uppteckning. Det riktiga är ett samspel mellan 
båda. 

Det finns nämligen sedan gammalt också en annan mening 
om vad språket är än de renodlade junggrammatikernas, en 
åsikt, som i talet visserligen ser det betydelsebärande yttre me-
diet, men för vilken språket främst är av själslig art, även 
om det har intressanta fysiologiska och akustiska sidor, som kunna 
registreras i viss mån oberoende av sin betydelse, åtminstone 
med hjälp av instrument. Som språk i egentlig mening 
kunna de dock fattas endast genom att förstås. En 
svensk språkforskare, som aldrig släppte den synpunkten ur 
sikte, hur mycket han än inskärpte vikten av inträngande de-
taljobservation av fysiologisk och akustisk art, var Herman Gei-
jer, och bland moderna företrädare av dessa synpunkter räcker 
det med att hänvisa till dansken Louis Hjelmslev, för vilken 
språket är ett system av formala, icke substantiella storheter. 

Från en sådan synpunkt sett måste en »korrekt» uppteckning 
av dialektmaterial visserligen bygga på en minutiöst noggrann 
iakttagelse av de ljud, som verkligen talas. Upptecknaren får inte 
arbeta »schematiskt» i detta ords dåliga mening. Men uppteck-
ningen kan sällan, om det inte är fråga om mycket korta och till-
fälliga notiser, bygga på vad upptecknaren hör enbart i det 
ögonblick notatet göres. Själva vår iakttagelse bygges upp av 
vad vi redan förut veta, kombinerat med det nya vi uppfatta 
och förstå. Man kan därför aldrig helt frigöra sig från sina egna 
formella språkliga förutsättningar, från sina egna ljud- och form-
kategorier. Den språkliga apperceptionsprocessen hos den hö- 

1) a. a. s. 216. 
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rande innebär ju, att han identifierar vad han hör med minnes-
bilderna av vad han förut hört, ja, med minnet av de muskel-
rörelser i artikulationsorganen, som äro förbundna med de språk-
liga föreställningarna. Förstår man inte språket riktigt, blir 
denna identifiering endast partiell. När vi uppfatta talet, inne-
bär det ju inte blott, att vi lägga märke till vissa akustiska data, 
utan framför allt, att dessa hos oss väcka en serie meningsfyllda 
associationer. För att få en riktig uppfattning av det sagda, måste 
vi förstå det: meningen i talet, de åsyftade ljudvärdena, orden 
och satsgrupperna som psykiska helheter måste »väckas» inom 
oss själva genom vad vi höra. Talets yttre form måste mot-
svaras av en inre form hos den hörande för att bli begripligt. Det 
är således också mot bakgrunden av vad jag förut själv har av 
språkvanor och språkligt kunnande, som jag kan göra korrekta 
uppteckningar för vetenskapliga syften. Men samtidigt som jag 
iakttar detaljerna av vad jag hör, lägger jag in mera i min iakt-
tagelse än bara de ljudförnimmelser, som jag hör i det aktuella 
ögonblicket. 

Man kan således egentligen aldrig uppteckna endast vad man 
hör för tillfället, ty man tolkar medvetet eller omedvetet in i det 
hörda sin tidigare språkliga erfarenhet. För en riktig analys av 
vad man hör fordras med andra ord, att man måste kunna den 
dialekt man upptecknar. Och man kan i viss mån korrigera de 
fel, som bero på den egna erfarenheten, genom en grundlig själv-
analys av denna. Också den till synes impressionistiska upp-
teckningen bygger på en interpretation av vilka ljud man hör. 
Alldeles främmande ljudtyper ha vi ingen möjlighet att omedel-
bart uppfatta. Och vi måste, för att få en riktig text, uppfatta 
ljuden inte bara som nakna fysikaliska förlopp utan som be-
tydelsebärande förlopp. Vi förstå kanske bäst detta, om vi 
se på skillnaden i vår hållning till ett språk, som vi kunna, och 
ett, som är oss alldeles främmande. Det är därför kravet måste 
ställas på upptecknaren, att han måste lära sig den dialekt, han 
vill uppteckna. Han måste, för att få en rätt uppfattning av denna, 
söka få fatt i det ljud- och formsystem, som lever i den dialekt-
talandes medvetande och som också har faktisk existens och inte, 
som Jaberg—Jud menade, är bara en villa, som den talande »in 
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einer seltsamen Selbsttäuschung mit der Wirklichkeit identi-
fiziert». 

Upptecknaren kan således, om han skall riktigt fylla sin 
uppgift, enligt denna syn på språkets art aldrig vara enbart 
objektiv iakttagare utan är alltid aktiv medagerande genom sitt 
eget språkmedvetande. Man borde då kunna säga, att riktigt 
pålitliga texter endast skulle kunna nedtecknas av dem, som ha 
ifrågavarande dialekt till modersmål. Ett mycket stort antal, 
ja kanske det största antalet av förefintliga dialekttexter ha ju 
också faktiskt upptecknats av personer, som haft målen som sina 
egna från barndomen. Men också mot många av dessa kan be-
rättigad kritik resas. Upptecknarna ha stundom påverkats av 
främmande språkvanor. Eller också äro texterna »författade» 
på dialekt och friserade för att bli riktigt genuina. Då kunna de 
givetvis ha betydande vetenskapligt värde — men de ge i varje 
fall inte en i alla avseenden fullt tillförlitlig bild av spontant tal. 

Man kan som ett gott bevis på svårigheterna att få riktigt 
objektiva dialekttexter peka på det förhållandet, att vi utan 
större svårigheter i nästan vilken uppteckning som helst kunna 
hitta upptecknarens personliga stil i den mosaik av hans re-
fererande insats och meddelarens eget sätt att tala, som de flesta 
texter utgöra. Ett undantag tyckes en sådan upptecknare som 
K. H. Waltman varal, fastän även han synes ha arbetat så, att 
han först antecknat ordalydelsen av texten och sedan givit den 
dess definitiva fonetiska form. Men om vi se på de uppteckningar, 
som en så samvetsgrann forskare som Herman Geijer efterlämnat, 
kunna vi litet varstädes finna de typiskt geijerska dragen i den 
stilistiska utformningen, vare sig uppteckningen stammar från 
en jämtlänning eller en dalkarl. I viss mening äro därför inte ens 
dessa de bästa källor vi äga i egentligaste mening primärkällor. 
Vi komma aldrig förbi upptecknaren, vars subjektiva synsätt 
präglar uppteckningen, som oftast är ett resultat av en rad om-
frågningar, en komposition av flera skiftande föredragningar, 
varvid upptecknaren-redaktören valt de »bästa» varianterna. 
Det är egentligen endast i fråga om sådana former av folktra-
dition, som äga en helt fast form: visor, ramsor i bunden form, 

1) Se Sv. Lm. XIII. 1 och B. 39. 
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stående talesätt och sagor samt vissa sägner, som omfrågningar 
kunna göras, utan att man får skiftande svar. Men dessa duga, 
som redan sagts, inte som exempel på en dialekts normala ut-
trycksformer utan representera »högre» stilarter, som måste be-
dömas efter sin egenart. Transkriptioner efter grammofonupp-
tagningar visa oss, att det spontana talet alltid är betydligt 
ojämnare och mindre »estetiskt» värdefullt, än de upptecknade 
texterna av äldre datum för det mesta äro. De flesta av dessa 
höra för övrigt hemma i en fast forskningstradition, som jag nu 
vill beröra något närmare. 

Om man går igenom ett större antal äldre och nyare text-
uppteckningar, skall man nog rätt snart finna vissa gemensamma 
egenheter hos dem, en viss traditionsbundenhet i sättet att se på 
dialekterna och deras språkbruk. Grunden är väl den, att våra 
äldsta dialekttexter inte voro uppteckningar i egentlig mening, 
utan tillkommo för litterära syften. Så var ju fallet med 1700-
talets bröllopsdikter på dialekt, som aldrig ens gjorde anspråk på 
att vara efterbildningar av verkligt allmogespråk. Oftast voro 
de författade av personer ur de högre stånden, som inte själva 
talade korrekt dialekt, och drialektismerna voro avsedda som 
roande och karakteriserande krydda på anrättningen. 

Verkliga dialekttexter kunna vi däremot tala om från mitten 
av 1800-talet. En upptecknare som Nils Gabriel Djurklou avser 
att ge närkesmål eller värmländska, men knappast medvetet 
något visst sockenmål. Men han har sina berättelser från namn-
givna berättare som Oppstu-Stina och klockare Bovall, och de 
äro således inte resultat av fritt författarskap, lika litet som de 
norska motsvarigheterna hos Asbjörnsen och Moe. Men de äro, 
liksom de sistnämnda, inte uppteckningar heller, i den mening 
vi lägga i detta ord, utan snarast litterära bearbetningar på grund-
val av berättarnas något enklare historier. Bevarat material 
låter oss i detta fall följa tillkomstprocessen från de första enkelt 
refererande nedteckningarna, över följande bearbetningsstadier 
fram till den tryckfärdiga formen. Djurklou har själv ingalunda 
dolt detta förhållande. Tvärtom framhåller han ju t. ex. i an-
märkningarna till sagan om »Gubben å guminå s6m gjole arbets- 

4 — 46709 Svenska landsmål 
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byte»1, att dess text är »en frukt af flera meddelade uppteckningar 
efter Nerikesgummors mundtliga föredrag», vilka han således 
sammanfört och redigerat till en enhetlig text. I hans andra 
handskriftliga version av sagan förekommer vid relationen av 
parets äktenskapliga träta repliken: »Vet ja», sa gummå. »Men 
fritt väl», sa ho — — -2. Här finnes uttrycket »fritt väl» i alla 
redaktionerna och har väl därför hört med till den ursprungliga 
versionen. I den tredje — och tryckta — versionen har denna 
replik växt ut på följande sätt och i sällskap fått en antydan om 
gummans humör: »Vet ja», sa gummå, ho tog på å sakta sej. »Men 
har du't så illa knogut söm du säjer, så fritt väl — — —.» 

Här har ju tydligt nog en litterär bearbetning ägt rum, som 
gjort uttrycken »folkligare» än de ursprungligen synas ha varit. 
Sådana replikens mästare som i Djurklous texter voro nog sällan 
de gamla folkliga berättarna, och de hade inte en så säker stil-
känsla. Här har liksom hos Asbjörnsen en restaurering ägt rum, 
som är av liknande karaktär som 1880-talets kyrkorestaurationer 
och andra återställelser till gammal ren stil. Djurklou och hans 
samtida lägga en estetisk syn på berättelserna, som vi återfinna 
som typisk beståndsdel också i långt senare gjorda uppteck-
ningar. Det svåra med dessa litterära restaureringar är, att deras 
lyckade estetiska form skymmer bort gränsen mellan meddelarens 
och restauratörens insats. I en del fall kan man t. o. m. finna, 
att en saga hos Djurklou helt enkelt är en ren översättning från 
riksspråk till landsmål av en sagotyp, som aldrig med säkerhet 
tillhört ortens genuina tradition. Detta kan vara missledande 
nog för en folklorist, som studerar sagans utbredningsområde. 
Så är t. ex. fallet med hans »Lärdom ä bra, men lagum ä lickst», 
om vilken han själv säger att den är »öfverflyttad i Nerikesmål».3  

Alldeles liknande tendenser visar åtminstone i början av sin 
verksamhet en annan av denna tids bästa upptecknare, nämligen 
August Bondeson. I sin utgåva av »Halländska sagor» 1880 säger 

i) I Sagor och äfventyr på svenska landsmål, Sthlm 1883. 
Jfr E. Hj. Linder, Stenarna där barn jag lekt, Sthlm 1942, s. 122 f. 
Se Sagor och äfventyr s. V. Samma saga är tidigare av honom publice-

rad i Sv. Lm. I. 11, s. 624— 633. Jfr även G. 0. Hyltkn-Cavallius' sätt att ut-
redigera sina sagotexter. 



DIALEKTUPPTECKNINGENS METODER öl 

han om sin metod, att han stått i valet mellan att antingen »orda-
grant återgifva just det som berättas eller ock att sjelf ingripa 
och gifva innehållet en ordnad form». Och han fortsätter: »Det 
senare har synts mig lämpligast, ty dels måste man hopleta spridda 
drag af samma saga hos ett flertal personer, som alla hafva mer 
eller mindre utpräglad berättarstil; dels erhåller man stundom 
en saga, hvilkens form, i följd af brist på förmåga och sinne hos 
den enskilde berättaren, ej svarar mot hännes innehåll.»' Samma 
åskådning gör han sig också till talesman för i »Svenska folk-
sagor» 1882, där han i förordet säger: »Dock har min afsigt ej varit 
att offentliggöra nakna uppteckningar, till nytta endast för fack-
mannen, utan att låta sagan framträda i sin fulla gestalt.» Av 
det sista yttrandet ser man, att Bondeson själv ej var främmande 
för tanken på värdet av ordagranna uppteckningar, och han gav 
ju senare i sina »Historiegubbar på Dal» 1886 prov på uppteck-
ningar mera direkt efter meddelarnas versioner. 

Djurklou hörde till förelöparna för den landsmålsrörelse i 
vårt land, som började år 1872 med 0. Noréns initiativ till Väst-
göta landsmålsförening i Uppsala, och Bondeson blev en av denna 
rörelses mera betydande företrädare. Det är således inte så märk-
värdigt, om deras syn på folktraclitionsmaterialets utredigering 
övertogs av flertalet av dem, som under de närmaste årtiondena 
upptecknade dialekttexter hos oss. Vi ha goda möjligheter att 
bilda oss en föreställning om deras arbetsmetoder genom att ta 
del av både originaluppteckningarna och de på olika håll pub-
licerade texterna, främst de i olika band av Svenska Landsmål, 
särskilt i tredje bandet, ingående, men också t. ex. i den av Skånska 
landsmålsföreningen i Lund utgivna »Teckningar och toner ur 
skånska allmogens lif» (1889), i K. 0. Tellanders »Allmogelif i 
Västergötland» (1891) och i den av J. Götlind efter moderna 
principer utgivna samlingen »Saga, sägen och folkliv i Väster-
götland» (1926). Även J. A. Lundell med sina stränga teoretiska 
fordringar på att man skulle återge bara vad man verkligen hört, 
synes som textutgivare i någon mån följt samma tradition, ett 
förhållande, som man bör beakta vid användningen av det dia-
lektmaterial i form av texter, vilket ingår i hans tidskrift. 

1) Se a. a. s. I, inledningen. 
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Då detta förhållande har så pass stor betydelse för svensk 
dialektforsknings historia och är så metodiskt viktigt att känna 
till för en rätt värdering av äldre material, måste det här beröras 
något utförligare och belysas med några exempel. Jag går då 
naturligast ut från Svenska Landsmål, band III, som jag själv 
varit med om att redigera. Det gäller först originaltexternas 
tillkomst. 1 det stora flertalet fall hade dessa texter sitt främsta 
syfte i att underhålla, och de äro inte uppteckningar efter sages-
män i vår tids mening, utan antingen minnesuppteckningar av 
studenter i universitetsstäderna eller frukten av direkt författar-
skap på hembygdens mål av alldeles samma typ, som F. A. Dahl-
grens »Viser på varmlandske tongmåle» eller Gustaf Frödings 
»Räggler å paschaser», vilka samlingar ju också kunna visas di-
rekt höra samman med landsmålsföreningarnas tradition. En 
stor del av texterna föredrogos‘ först muntligt som roande inslag 
i landsmålsföreningarnas sammanträden eller på för allmänheten 
avsedda »landsmålssoaréer» och fester. Prov på dessa festers 
program ge t. ex. de i Svenska Landsmål publicerade »Lands-
målsföreningarnas tredje allmänna fest i Uppsala den 7 november 
1879» (Bd I. 11) och »Från södra Sverige» (Bd II. 9). De voro 
oftast stundens barn, dessa alster av studenternas intresse för 
bondkomik eller av mera allvarliga hembygdsintressen, och i få 
fall gjorda för att stå sig i den vetenskapliga kritikens ljus. Den 
intresserade kan i band III av Svenska Landsmål finna goda 
exempel på dessa texters varierande art, särskilt väl belyst i de 
småländska texter, som avtryckts med sakkunnig kommentar 
av Gunnar Hedström (s. 322-436). De voro ofta ett slags krior 
på dialekt, och deras pålitlighet berodde på författarnas förtrogen-
het med hembygdens mål, vilken borde ha varit stor, eftersom Så 
många av dem voro bondsöner, och på deras inte alltid så goda 
förmåga att vid nedskrivandet frigöra sig från riksspråksformer 
och litterära förebilder. Man bör även hålla i minnet, att mycket 
få av dessa upptecknare voro språkmän.1  Lundens betänksamhet 
mot dessa alster växte tydligen under hans utgivning av första 
häftet av »Sagor, sägner» etc., där dock meddelarna voro ovanligt 

i) Se Sv. Lm. III. 4, Personregistret. 
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bra och han hade god tillgång till sakkunnig granskningshjälp.i 
Han påpekade några av texternas brister i förordet2, och han 
dröjde sedan ända till 1923, innan han gav ut ett nytt häfte (som 
f. ö. till stor del var satt och rentryckt redan på 1880-talet).3  I 
de senare partierna ingrep han ofta som bearbetare med den 
kännedom han själv skaffat sig om resp. mål, eller också sökte 
han avhjälpa de värsta bristerna och normalisera ljudbeteck-
ningarna med bistånd av granskare i ursprungsorten eller av 
vetenskapliga kännare av målen. Detta utgivningssätt följde 
han fram till s. 264. De därefter följande texterna från Värm-
land, som upptecknats av Ad. Noreen, fingo däremot G. Kall-
stenius och jag tillåtelse att avtrycka utan andra ändringar än 
rättelser av påtagliga skrivfel och utfyllnad av förkortningar. 
De senare partierna av band III. 2, fr. o. m. s. 310, utgåvos sedan 
— frånsett ljudbeteckningen och vissa kompromisser i övrigt — 
i huvudsaklig överensstämmelse med originaluppteckningarna. 
Vill man söka ett lättåtkomligt exempel på Lundells ändringar, 
i detta fall gjorda utan biträde av andra sakkunniga, kan man taga 
det efter G. Upmark avtryckta sörmländska stycket nr 173, »Per 
Nilsson Frimodig»4, som dock uppvisar en rätt lindrig retusch. 
Lundell önskade i det längsta få en sådan bearbetning av de 
gamla uppteckningarna gjord, så att de mest påtagliga felen skulle 
avlägsnas och ett slags »normalf orm» av dialekten erhållas, sam-
tidigt med att hans grova transkription genomfördes i stället 
för originalens oftast icke tryckbara ljudskrift. 

Ett annat fall ur Lundells verksamhet som textutgivare, vilket 
har principiell betydelse som prov på genomförd rekonstruktion 
av samma art, som vi mött här och var i Sv. Lm. Bd III, kunna 
vi finna i 0. E. Nordlinders »Bärgsjömål».5  Här har han använt 
Nordlinders original, som gjordes på 1870-talet och som enligt 

Från Finland, Estland och Gotland m. m. = s. 1-48 i årg. 1881 E 
(h. 8 fr. början). 

Sv. Lm. III. 2, a. 4. 
H..158 fr. början, omfattande s. 49-112. 
Ur Upströms avhandling »Upplysningar om folkspråket i Södertörn», 

Sthlm 1859. 
Sv. Lm., årsh. 1909, h. 104 fr. början, s. 38-77. 
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upptecknaren representerar hans ungdoms språkformer från 
1840-talet1  såsom underlag för den tryckta recensionen, men då 
Nordlinders text inte har en ljudbeteckning, som direkt kan åter-
ges i trycket, har Lundell varit nödgad att göra en lämplig tran-
skription och därvid också funnit, att originaltexten inte fullt 
överensstämde med vad han kände till om Bergsjömålet från 
andra källor. Bl. a, visade den drag av grannmålen i Delsbo och 
Ljusdal. Dessa drag ha vid utredigeringen preparerats bort, och 
till grund för transkriptionen har Lundell lagt en på 1880-talet 
av annan person gjord omskrift av Nordlinders text med lands-
målsalfabet. Denne har tydligen representerat en något från 
Nordlinders eget språk avvikande dialekttyp, och det tycks 
enligt handstilen i denna transkription vara Lundell själv (?), 
som gjort överflyttningen till landsmål. Enligt en lös lapp bland 
manuskriptbladen (en tablå över olikheter mellan de olika ver-
sionerna) synes den använda meddelaren haft namnet Norelius.2  
I detta fall har Lundell själv redogjort för de principer han följt 
vid redigeringen (a. a. s. 77): »I huvudsak återgives i trycket 
Nordlinders uppteckning. Dock ha dam, sam utbytts mot dem 
sem, pron. re, ra ha ersatts av e, a o s. v.; skalr, mäg, däg, tåv ha 
i obetonad ställning utbytts mot ska, ma, da, sa, tå, ock i ändelser 
tecknas a, under det N. skrivit e.» Och den nämnda transkrip-,  
tionstexten anges ha anlitats »huvudsakligen för rättande av 
sådana former i originaluppteckningen, som kunnat antagas bero 
på misskrivning». Emellertid synes vissa andra åtgärder också 
ha företagits utöver de nämnda, såsom framgår av en jämförelse 
mellan källorna och trycket. De flesta av dessa olikheter ha tyd-
ligen inkommit från en tredje källa, nämligen den av Lundell 
uppgivne korrekturläsaren, fil. dr J. Kjellström, som år 1909 
genomgått texten med en äldre person i byn Gamsätt. Vi få så-
ledes tre olika källor (och typer av målet?) från olika tider: 1840-t., 
18804., och 1909, sammanförda till en enhetlig text! Några 
prov på dessa ändringar skola här lämnas. Nordlinder har genom-
gående a-former av verbet hålla (Delsbopåverkan?), t. ex. hals, 
ha behal8 säg, halas, men trycket har hells, ha behelht sa, helhtas. 
Nordlinder har vidare tiar, ä8n, trast, sett8, sitt, heta, i fräga, 

1) Nordlinder var född 1 Nianfors 1827. 2) Jfr Liljefors reg. s. 154. 
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yvfirsta, naft o. s. v., medan Lundell har tiar, ännan, trast, setta, 
sett, hetta, i fråga, övvarsta, narst. Skrivningen ska, som Lundell 
enl. sin uppgift infört i -svagton för Nordlinders skak, tydligen 
åsyftande den hos åtskilliga norrländska mål och f. ö. ända ned 
i Uppland förekommande egenheten, att skall i sandhi med föl-
jande d, t och s gör dessa ljud supradentala (eller kakuminala), 
jfr t. ex. Östervåla, Uppl.: skaclu 'skall du', skymmer bort detta 
förhållande. Även vissa syntaktiska förändringar ha vidtagits. 
Så står på första textraden s. 38 i Sv. Landsm. »Ja hörar, dä ni 
lyster blii unnarkenna mä» medan Nordlinder har »Ja höra, dä 
ni lyst täl blii 8n8rki3n8 mä». Och påföljande sida har i st. f. 
Nordlinders »skokmästarn var dän tin» ordningen »skokmästarn 
dän tin var». Texten är förmodligen i åtskilliga avseenden en 
förbättring av originaluppteckningen, men dess egenskap av kon-
struktion är tydlig. 

Ett gott exempel på den fortlevande litterära traditionen från 
tiden före landsmålsföreningarna, som samtidigt visar hur högt 
man kan nå genom en metod, som samtidigt tar till vara allt vad 
impressionistisk uppfattning och vad inre förståelse i samarbete 
kan ge, har vii den märkliga samlingen »Folkminnen från Kläcke-
bärga och Dörby» av signaturerna »H. & E.» Denna samling, 
som fyller hela band IX av tidskriften, har huvudsakligen samman-
förts av Lundens systrar, Hilda Lundell och Elise Zetterqvist, 
men den innehåller även bidrag av professor Lundell själv och 
av hans bror P. 0. Lundell. Dessa familjeminnen och hembygds-
traditioner ha tillvaratagits på det mest pietetsfulla sätt. Hur 
själva nedtecknandet gjorts framgår av Herman Geijers uppgift 
därom, enligt Lundens egna meddelanden, i hans efterskrift 1942 
till band IX. 2 (s. 157): »Upptecknandet har i stor utsträckning 
tillgått så, att minnesanteckningar gjorts så snart som möjligt 
efter det upptecknaren hört vad hon eller han velat uppteckna, 
men under lyssnandet ha inga anteckningar gjorts. Minnesan-
teckningarna ha sedan närmare utformats under det den berät-
tande rådfrågats. Anteckningar efter diktamen ha ej förekom-
mit. Stenografi har ej använts. Ytterligare märkes att åtskilliga 
uppteckningar av kortare stycken gjorts ur minnet, utan att sages-
mannen ånyo tillsports, nämligen då det gällt sådant som upp. 
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tecknarna hört många gånger och kunnat utantill.» Ytterligare 
belysning får deras upptecknings- och Lundells utredigerings-
metod genom det i band IX. 2 medtagna partiet om »Svente 
Jämmer» (s. 126-133) med tillhörande facsimilebilagor och kom-
mentar av Geijer. Här kan man följa de olika stadierna från 
systrarnas uppteckning med ett slags halvfint landsmålsalfabet 
till Lundens eget experimenterande med den fonetiska dräkt, 
som texterna till slut skulle få. Samma sak kan man följa också 
i övriga bevarade manuskript och den mångfald korrekturer, 
som Lundell gjorde, innan han blev slutgiltigt färdig med formen. 
Man kan således konstatera, att om syntax och stil i stort sett gå 
tillbaka till systrarnas anteckningar, är den fonetiska detaljut-
formningen i huvudsak Lundells verk, både direkt genom hans 
egen överarbetning och genom hans instruktioner till Hilda och 
Elise. Man kan här också lägga märke till, hur transkriptionen, 
som i arbetets första del är tämligen summarisk, så småningom 
blir alltmer detaljerad, och hur säkerheten i satsfonetikens fi-
nesser växer, allteftersom årtionde efter årtionde skiljer honom 
från barndomens direkta kontakt med hembygdens mål. 

Denna textsamling gäller en dialekt, som var Lundells och 
hans medarbetares egen. Den här tillämpade uppteckningsme-
toden bygger i varje fall ej uteslutande på »vad man hört och på 
ingenting annat än vad man hört». Den är impressionistisk, men 
den bygger inte i främsta rummet på de omedelbara intrycken 
utan på upptecknarnas egen intima kännedom om språkets »inre 
form». Även om vi här och var skulle misstänka konstruktioner, 
ge oss säkerligen dessa texter en verklighetstrognare bild av målets 
egenart, än någon enbart yttre varseblivning skulle kunnat ge. 
Här är det ett resultat, som i hög grad beror på upptecknarnas 
fina känsla för »das mundartliche Lautsystem, das im Bewusst-
sein des Sprechenden lebt», eftersom målet vid slutet av upp-
teckningstiden redan i mycket ändrat sig från den form det hade 
vid dess början. Det är en kodifiering av deras barndoms språk 
och traditioner, som säkerligen bildar en toppunkt i vår dialekt-
upptecknings historia i fråga om noggrann textform. Bandet 
utgör ett dokument över en svensk dialekts tillstånd strax efter 
förra århundradets mitt, som alltid kommer att behålla sitt värde. 
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Som ett monument över familjen Lundens språk kastar denna • 
urkund dessutom ett för forskningen betydelsefullt ljus över 
Lundells egna språkliga förutsättningar och över de principer, 
vilka han såsom textutgivare tillämpade under sina nära sextio 
år som redaktör för Svenska Landsmål. 

Den bild av äldre textuppteckningar, som jag här försökt giva, 
kan kanske förefalla en och annan att innebära oberättigat klan-
der mot gångna generationers insatser. Det har emellertid inte 
varit min mening att klandra, ty den tidens forskare gjorde säker-
ligen det bästa möjliga utifrån sina förutsättningar. Vad man 
däremot kan påstå är, att de, som trodde sig ge en fullkomligt 
objektiv bild av det naturliga talet med sina uppteckningar, hade 
misstagit sig. De bästa uppteckningarna från gången tid ge oss 
förträffliga rekonstruktioner av vad som sagts, när de äro som 
bäst, men ingen fotografiskt trogen avbild av mänskligt språk, 
ett mål, som först vår tid kunnat uppnå med grammofonens och 
mikrofonens hjälp. Och till slut äro också vi, med dessa hjälp-
medel i vår tjänst, vid tolkningen av dessa objektiva dokument 
ytterst hänvisade till att gå den inre förståelsens väg för att fullt 
korrekt tolka dem. Vi komma nog aldrig helt ifrån det subjek-
tiva omdömet vid dialektuppteckningen. 



Kärnstavens benämningar på svenskt 
språkområde. 

Av V. EKENVALL. 

Den vanligaste benämningen på kärnstaven i smörkärnan är 
tyrel, törel, fvn. pyrill. Enligt Hellquist, Svensk etymologisk 
ordbok skulle nordiskt törel återgå på ett germanskt *pwerila-, 
bildat med instrumentalsuffixet -ila- till germ. *pweran 'vrida, 
röra om', ags. ä-pweran, fhty. dweran. De nordiska formerna 
med -y- (-ö-) i stamstavelsen skulle bero på en på nordiskt om-
råde försiggången utveckling av -wi- till -y-. Hellquist utesluter 
dock icke möjligheten, att parallellbildningar på det svaga rot-
stadiet kunna finnas. 

Då jag 1937 i samband med en uppgift för licentiatsemi-
nariet i nordiska språk i Uppsala började syssla med benäm-
ningarna på kärnstaven på nordiskt område, hoppades jag, att 
en kartläggning av dialektformerna av ordet törel skulle kunna 
ge en fingervisning om ordets urnordiska form. Så blev emel-
lertid knappast fallet. Möjligen med undantag för ett mindre 
område i mellersta och sydöstra Värmland och nordvästra Dals-
land, där ordet uppträder under formen törvel (se avd. 21), 
visade det sig, att de svenska dialektformerna icke kunna ge 
närmare upplysning om stamstavelsens ursprungliga vokalisa-
tion. Dess nuvarande vokal kan nämligen överallt återföras 
på ett gammalt kort y, men om detta i sin tur uppstått ur 
äldre -wi- eller genom i-omljud av -u-, är icke möjligt att av-
göra. Däremot ger en granskning av de nordiska dialekternas 
former av ordet vid handen, att man nog måste räkna med 
såväl urnordiskt *Pwerilan (ev. även *purika) som *PurulaR 
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och *pworu/aR. (Se t. ex. A. B. Larsen, Om Vokalharmoni . . . 
og Vokaltiljwvning, s. 32.) 

Trots att undersökningen sålunda ej gav det resultat jag 
hoppats, erbjuda dock benämningarna på kärnstaven så mycket 
av intresse ur ordgeografisk och formell synpunkt, att en publi-
cering av materialet kan anses motiverad. 

Materialet till min undersökning har jag hämtat dels från 
dialektordböcker och avhandlingar, dels från samlingarna i 
land smålsarkiven i Lund och Uppsala, Institutet för ortnamns-
och dialektforskning i Göteborg, Nordiska museets frågelistor 
och från Folkkultursarkivet i Helsingfors, vilket senare jag 
våren 1938 hade tillfälle att genomgå. Materialet redovisas 
här utan angivande av källa för varje särskilt fall. 

Ursprungligen hade jag för avsikt att upprätta en dialekt-
karta med hela ordet angivet för varje belägg i enlighet med 
t. ex. Atlas linguistique de la France. Det visade sig emellertid, 
att en dylik karta skulle bli mycket oöverskådlig och därför 
av tämligen ringa värde. Ordet törel uppvisar synnerligen stora 
variationer i fråga om såväl stamstavelsens som avlednings-
ändelsens vokalisation. Därtill kommer, att ordet företer ett 
stort antal former, såväl »ljudlagsenliga» som ombildade. I 
synnerhet de senare visa mera sällan någon sammanhängande 
geografisk fördelning. Vidare förete uppteckningarna en del 
brister i beteckningssättet 1, beroende på att materialet insam-
lats av olika upptecknare och på skilda tider. För att i gör-
ligaste mån utfylla »vita fläckar» på kartan har jag även måst 
anlita belägg, vilka icke äro skrivna med landsnoålsalfabetet. 
Trots detta ha en del luckor ej kunnat utfyllas. Jag nöjer 
mig därför med• att publicera en mera översiktlig karta och 
att återge mitt material i huvudsaklig ordning från norr till 
söder. I samband med materialförteckningen komma vissa 
frågor att upptagas till diskussion. Några av de morfologiska 
problemen behandlas i ett särskilt sammanhang. I anslutning 
till materialförteckningen publicerar jag utan kommentar mitt 
material från Finland, Estland, Gammalsvenskby, Norge, Fär- 

I Även några i fråga om beteckningssättet uppenbart oriktiga former ha 
medtagits. De visa dock ordets förekomst. 
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öarna, Danmark och Tyskland. Som avslutning redovisas några 
benämningar på kärnstaven av mera tillfällig natur. — Ordet 
törel är överallt maskulinum. 

1. Materialförteckning. 

Norrbotten: Överkalix tirtLin,tinla; Edefors liran bf.; 
Töre Qrcel; Nederkalix grcel, 19eeritiral; Råneå tfral; Nederluleå 
tira], tireln, pl. &al, tiralan; Piteå sn törell, turell. 

Stamvokalen är norrut överallt utom i Töre och alternativt 
i Nederkalix i<g. Övergången är enligt C. Pihl, Överkalix-
målet, s. 98 begränsad till ställning framför i i följande sta- 
velse: I Töre och Nederkalix kan däremot y bevaras 
framför i eller därav uppkommet e. Se H. Rutberg, Folkmålet 
i Nederkalix och Töre socknar, s. 50 f. Över- och Nederkalix 
visa bevarad kortstavighet. Piteå socken, törell, ansluter sig 
till formerna i Lappland. Turen torde blott vara en grov be-
teckning för ett uttal med 8 e. d. Vokalen är, om den är rätt 
återgiven, anmärkningsvärd. 

Lappland: Arjeplog Qral, -n; Arvidsjaur gra?", -n; Sten-
sele tf)rce/; Risbäck Qrcel; Lycksele Q7-81; Vilhelmina törel, kärn-
törel; Örträsk peatt6ral; Malå tirred, tkral. 

Lappland visar överallt övergång av y > ö samt genomgå-
ende förlängning av rotstavelsens vokal. Om k i 4rak, Arvids-
jaur, se Östergötland. 

Västerbotten: Byske tkral, Qraln, pl. tkrala; Norsjö 
, -a; Skellefteå &kral; Bure'å törel; Burträsk kral; Lövånger 

Qral, pl. -a; Nysätra Oral, gira, -n, -a; Degerfors tkral, -n; 
Bygdeå tra; Sävar tkral, -n, -a; Vännäs Oral; Umeå kärntörel; 
(Södra Västerbotten törel). 

I allmänhet har y > ö framför r. Jfr Lindgren, Burträsk-
målets grammatik, s. 97. Nysätra och Bygdeå synas inta en 
särställning, i det att y här kan bevaras framför r, om i eller 
därav uppkommet följer i nästa stavelse. Jfr S. Larsson, Sub-
stantivböjningen i Västerbottens folkmål, s. 49 f.: bp.ra, tr2•1. 

Ångermanland: Tåsjö tijraln; Bjurholm tral, tölern; Fjäll- 
sjö törel; Trehörningsjö -n; Nordmaling tiga; Gideå kärn- 
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törel; Grundsunda kran, 1,,sipnt4ral; Arnäs Oral; Sidensjö Wel; 
Resele Qral, -tt; Ed 417-al, -n; Graninge kärntöreln; Ullånger 
tkfral, -e; Nordingrå tilral; Nora tkral, -n; Säbrå 

Övergången y > ö är genomförd över hela landskapet. Om 
formen tölern, Bjurholm, se avd. 2. 

Jämtland: Frostviken törel; Hotagen tinlln; Ström &kral, 
-n, -v, -vn; Laxsjö töriln; Hammerdal Qiral; Kall tyryl; Offerdal 
04,0rai, bf. jfintrx12, k)rxj, kwkiali; Åre tyrylv  ; Måttmar 
tyryl; Mörsil telwx/, tyryl; Rödön tbrg; Ragunda Mien, War 
sällan tåral; Oviken tilra, -n, Qral; Bodsjö törel; Revsund Qral, -n; 
Myssjö tc)r,d; Berg Oral, Ord, peerotav. (Oviksfjällen töreln; 
Västra Arådalen töreln; tyryln. Anteckn. från 1790-talet av 
F. Burman i Ekdahls norrl. saml.) 

Stora delar av landskapet visa övergång y > ö framför r, 
även där i () i senare stavelsen bevarats. Såsom tilljämnings-
:produkter kunna beläggen från Kall, Åre och Mattmar be-
traktas. Kortstavighet är bevarad i Ragunda. Formerna från 
Ragunda och Oviken behandlas i avd. 2. 

Medelpad: Indals-Liden kler, kral, MOJ; Holm krel, 
Orcel; Ljustorp Wel; Hässjö Wel; Indal Qrwl; Tynderö tb.rw/;  
Selånger te:ral; Attmar fix-ca. 

I allmänhet har y> ö, för så vitt icke såsom i Indals-Liden, 
Holm och Attmar ljudutvecklingen resulterat i e eller x. Det 
korta y'et har här delabialiserats till i, som sedan övergått 
till x, e. Om kler och 003, se avd. 2. 

Hälsingland: Gnarp kral, jOnthral; Bergsjö kral, -n; 
Bjuråker kral, kran; Delsbo tkrai; Arbrå jOristeiv; Norrala 
yent4ral. bf. -ffirt, 1,,se§mst4v; Söderala kärnstav; Segersta 
stdvan; Alfta kärntören, sg. best.; Ovanåker kärntull. 

Övergången y > ö framför r har inträtt överallt. Endast i 
norra hälften av landskapet är ordet törel bevarat. Om kärn-
stav, se Uppland. Om Bjuråker kran, se avd. 2. 

H ä rj edale n: Vemdalen jOgstetvn; Hede jpanstdv; Linsäll, 
Älvros, Lillhärdal kärnstav; Tännäs pånfitdvan. 

Trots ivriga efterforskningar har jag icke lyckats finna 
något belägg för ordet törel i Härjedalen. Se för övrigt Upp-
land. 
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Gästrikland: Hamrånga, Ockelbo, Järbo, kärnstav; Valbo 
1,,Onst4v; Torsåker, Hedesunda kärnstav. 

Icke heller i Gästrikland tycks ordet törel vara bevarat. 
D alarn a: Idre Oinsttiv; Särna pzntprA; Älvdalen rnb/a, 

L9392,m4i; Ore kinnmålla; Våmhus kinnmolla; Transtrand tsin-
måla; Bingsjö malla; Boda tjinnmalla; Mora t§iton61; Venjan. 
kinnmålla; Sollerön pInn26/(61); Lima iänmåla; Rättvik kinn-
malla; Siljansnäs malla; Bjursås kärnstav; Leksand mgadOrn-
mga; kl yen,ståv; Malung tsinmåla; Djura,, Mockfjärd malla; 
Floda mbln; Äppelbo malla; Stora Tuna yern,stav (jfr s. 80). 

Idre överensstämmer med Härjedalen i fråga om beteck-
ningen för kärnstaven, medan Särna närmast synes ansluta sig 
till angränsande trakter av Norge. Den allmänna benämningen 
i större delen av landskapet tycks ha varit ordet malla, vilket 
förutom kärnstav även betyder gröttvara. 

Etymologien på ordet malla har framställts redan av S. Bugge. 
Se A. Noreen, Ordlista över dalmålet, s. 122 not 4. Den forn-
dalska formen har lytt *mandla. I trekonsonantism har sedan 
d fallit, varefter ni assimilerats till il. Se L. Levander, Dal-
målet 2, ss. 64, 105. Forndalskt *mandla är besläktat med 
fornvästnordiskt m9ndull 'kvarnstenshandtag'. 1119ndull före-
kommer under växlande former i såväl norska som danska 
dialekter (Torp, Aasen) samt enligt Rietz även i Skåne. Såväl 
mQndull som *mandla äro bildade till ett numera försvunnet 
verb, som betytt »röra om», och som varit besläktat med san-
skrit manthati 'röra om'. Benämningen malla 'kärnstav' har 
alltså hänfört sig till en kärnstav, som snurrades runt. Jämför 
fvn. krill. 

U p plan d: Österlövsta jon,oryi, bf. jOn,stdv; Gräsö 
tgra, Ordar; Östervåla Onstetv; Alunda, Björklinge, Hud- 
dunge kärnstav; Väddö parayral; Rasbo, Bälinge, Söderby-Karl, 
Gamla Uppsala, Bondkyrka kärnstav; Lohärad /91_07,ffiry/, -n, 
parogiv; Lagga, Altuna, Simtuna, Vassunda, Härnevi, Blidö, 
S:t Olov, Vallentuna, Trögds härad, Möja kärnstav. 

Om stamvokalisationen i tyril, se Hesselman, De korta voka-
lerna i och y, s. 89 if. Av den geografiska fördelningen mellan 
törel och kärnstav framgår, att törel varit den allmänna be- 
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nämningen i äldre tid, vilket inses av ordets förekomst dels i 
nordöstra Uppland, dels i Västmanland. Större delen av Upp-
land måste sålunda betraktas som ett novationsområde, och 
förmodligen är landskapet också spridningscentrum för benäm-
ningen kärnstav. Novationsområdet omfattar förutom större 
delen av Uppland, delar av norra Östergötland, hela Söder-
manland, större delen av Västmanland, hela Gästrikland, södra 
Hälsingland och Härjedalen samt nordligaste delen av Dalarna. 
Dessutom förekommer kärnstav sporadiskt i sydöstra Dalarna 
och här och där i östra Värmland samt i Närke vid sidan av 
kärnstake. 

Sö d er manlan d: Toresund, Kloster, Eskilstuna st., Grö-
dinge, Dillnäs, Gåsinge, Sorunda, V. Vingåker, Ösmo, Vadsbro 
1,,semt4v, pkskiv. 

Västmanland: Kumla, Fläckebo, Ljusnarsberg, Hjulsjö, 
Grythyttan, Svedvi, Nora, Munktorp, Ryttarna, Fellingsbro, 
Viker, Medåker ykstdv, ‘,94,9t4v, Oritstdv; Guldsmedshyttan 

Munktorp 'kW; Linde pep. «Pi; Fellingsbro pe.eiztYk. Kärntyl, 
kärnstav. D. Herweghr, Ordbok över Västmanlandsmålet. 

Som redan påpekats, ansluter sig en stor del av landskapet 
till Uppland i fråga om benämningen på kärnstaven. Endast 
de västligare delarna ha bevarat ordet törel, ehuru i en om-
bildad form IM o. d. Denna form förekommer inom land-
skapet endast som senare sammansättningsled och har sanno-
likt utbildats i sammansättning. Se härom avd. 2. Ordet är 
att betrakta som en relikt. Härför talar oförtydbart formen 

Munktorp, som torde ha uppstått på följande sätt: 
y har delabialiserats till i i relativt obetonad ställning, varefter 
ordet kommit att associeras med osammansatta substantiv på 
-il: hyvil o. d., vilka här bevara avledningsändelsens i, och har 
slutligen antagit deras accentuering. 

Närke: Glanshammars och Örebro härader kärnstake; Gäl-
lersta, Kräklinge, Fjugesta kärnstake; Askar kärnstav. 

Den allmänna benämningen är kärnstake, hänförande sig 
till redskapets utseende. Spår av ordet törel ha ej kunnat an-
träffas, ehuru ordet säkerligen förekommit i äldre tid, vilket 

1 Borde väl tecknas *,,s6)Uil. 
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den ordgeografiska situationen ger vid handen. Sporadiskt upp-
träder även ordet kärnstav. 

Värmland: S. Finnskoga Y/ra; N. Ny pitiyc'ev; Östmark, 
Fryksände pepyclep; Bogen §inasta:v; N. Råda, Gräsmark kärn-
käpp; Ekshärad §ernkäpp; Eda, Köla Oral, tårval; Ny, Arvika 
*al; Brunskog jse§nstdv; Glava kärnestav; Stavnäs stav, törvel; 
Silbodal pnnastav; Grums kärntörveln; Borgvik törvel, törnel; 
Långserud, Bro törvel; Kilathrval, kärnstav; S. Ny törvel; Ölse-
rud stav, töel, törvel; Eskilsäter törvel. 

Ordet törel håller på att undanträngas av nybildningarna 
stav, kärnstav och kärnkäpp. Bevarat y visar endast S. Finn-
skoga. Den vanligaste formen är törvel, varom se avd. 2.1- 

D als land: Torrskog kärnstav; Edsleskog Ovt69:va/; Ärte-
mark yinato:ral; Håbol Oral, tjörel, körel; Ånimskog *al; Töfte-
dal Oral, tåral; Mellerud töreln; Västra Dal tåral. 

y har överallt övergått till ö. Formen „seffizatårval, Edsleskog, 
ansluter sig till de värmländska formerna och behandlas i sam-
band med dem. Likaså ansluter sig belägget från västra Dal 
till Bohuslän, där liknande former anträffas. Det från Håbol 
belagda tjörel, körel är hämtat från en frågelista. Om dess till: 
förlitlighet kan jag ej uttala mig. Från Stjördal i Norge är 
en liknande form känd, tjörill. Skulle belägget vara tillför-
litligt, kunde man tänka sig en övergång *tviril > *kviril > 
*kyril > körel (övergången tv> kv är känd just från Håbol) 
eller möjligen en övergång y > ju, jo (jfr Kock, Svensk ljud-
historia 1, s. 451 if.) framför r plus konsonant i synkoperade 
former. Även andra möjligheter finnas. 

Bohuslän: Sanne, Foss tiorai; Håby tåra; Lane-Ryr Matt); 
Herrestad tåral; Morlanda tbrai; Ucklum, Ödsmål tåra; (Väster-
landa törre-kärnor); Spekeröd, Säve tåra; Tuve tga. 

Landskapet uppvisar överallt förlängning av konsonanten 
och i allmänhet övergången y > a. Samma övergång har förut 
anträffats i västra Dalsland. Formen Q/a ansluter sig till de 

1  Eda och Böla tårval har sannolikt kolliderat med benämningen för 
'notpuls', som i vissa delar av Värmland kallas tärvel. Etymologiskt torde 
ordet enl. muntl. meddel. av doc. I. Moder vara släkt med törel och utgå 
från ett *pwerilau, som genom metates givit tärvel. Även törvel förekom-
mer som benämning på notpulsen. ' 
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västgötska formerna i Askim, Paxtille och Härryda i länets 
västgötadel. Om de ombildade formerna se avd. 2. 

Västergötland: lova tåla, ~tåla; Fredsberg tåla; 
Otterstad Onatiga/; pl. Ittitla, kärnetujel; Rackeby §iyiattai; 
Horn tåla, Onatga; Skeby tal; N. Kedum MAO; Tranum 
Qjal; Häggesled kennetyjel; Korsberga kennetöl, -töel; Ryda, 
Gärdhem Ola; Ugglum töel; (ksbräcka tgla,diya); Åsle tgla; 
Gökhem tåtal; Laske-Vedum tgla, ta, tullen; Österbitterna tgal; 
Magra jsånatgla; Lagmansered tgla, -n, -a, -a; Fullestad töle; N. 
Säm ph,atgla, bf. tgal; S. Vånga td, -an, -a, -a; Nårunga 9nat4l; 
Bälinge töle; Habo törnel; Gullered töle; Rångedala tgl; Skallsjö 
jsnat.41a; Partille, Tvärred, Kalv, Härryda, Askim tgla; Läng-
hem töle; Kinnarumma tölen; Kinna kärntörel; Holsljunga Sr,a-
tgl, -an; Mjöbäck töle. 

De moderna västgötadialekterna uppvisa u, y och ø i stam-
stavelsen, vilka samtliga kunna återföras på gammalt kort y. 
Med stöd av de västgötska u-formerna har Swenning, Folkmålet 
i Listers härad, s. 282 ansett, att former som tåla, tiol o. d. 
skulle vara att återföra på äldre *porul, *purui, varvid han 
även hänvisar till verbet tulla. Detta är emellertid ej riktigt. 
Samtliga belägg med u i stamstavelsen äro nämligen att finna 
inom området för den kända västgötska övergången av 9>u. 
Om utbredningen av denna övergång, se Götlind, Falbygden 1, 
s. 39, Västergötlands folkmål 1, s. 244 if. samt kartbilaga, s. 51. 
Av ortnamnen att döma torde övergången varit genomförd i 
början av nyare tid. Det är då icke ägnat att förvåna, att 
det vid denna tid förlängda korta y'et i tyril följt med i ut-
vecklingen, som alltså bör ha varit g> y> u. Det sålunda 
uppkomna långa u-ljudet har sedan åter kunnat förkortas, 
exempelvis i senare sammansättningsled, framför konsonant-
grupp i synkoperade former eller genom association med verbet 
tulla och substantivet tull »topp». Av övriga belägg visa endast 
Tranum, Ramsberg och Häggesled bevarat y jämte i hiatus 
uppkommet j. I övrigt har y > ö. 

Östergötland: Skedevi, Regna, Godegård Suffika, -n; 
II ällestad Orite Risinge tylan; Kimstad tydel; Vånga tya, 
„s4gOvak, -an; Jonsberg On,0/, bf.peprityl; Kuddby tilla; V. Husby 

5-46709 Sv. landsmål 



66 V. BENVALL 

Orityl; Ask 9.0k; Skönberga Odal; Mogata tyl; DrothemOri0/; 
Skär-kind. Odal; Gistad Odal; Skällvik tyl; Skeda tyal, ,,s4ntpgÅ.; 
Vikingstad tygal; Ringarum Odal; Vist tyal, typl, thai, tijdal; 
Mjölby tygal; Väderstad thai; Ekeby tygel, tyglen, tylen; Åsbo 
Odal; (itvid tygle-kärnor); Ödeshög Onatygal; Gryt Odal; Kättil-
stad tygal; Tjärstad tygal, -n, pl. tygla; Kisa tygal, Odal; Ryck-
långe tygal, tydlan; Horn thai; Asby tylan; N. Vi tyl, tyal, tydaln; 
Sund iyle, -;;; Svinhult Matyla, -n. 

Nordvästra delen av landskapet uppvisar i likhet med Närke 
Mestdka, medan övriga delar ha bevarat ordet törel i skiftande 
former. Vokalen y har bevarats över hela landskapet. Formerna 
tygel, tydel o. d. ha utförligt behandlats av klander, Konsonan-
terna i Östergötlands folkmål 2, s. 120 if. Inskottskonsonant 
förekommer i ordet törel speciellt i östra Östergötland och stora 
delar av Kalmar län men uppträder även i andra delar av Göta-
land, ehuru mera sporadiskt. Om 1- och Mjuden, se klander, 
a. a., s. 272 jämte där citerad litteratur. 

G o tland: Fårö Olara, kärnatyril, känntylk; tyrg (Neogard 
1732) Bunge kinntörg; Källunge kinntörgelen; Alskog känntörgel; 
Lau törgel, törglen; Levede kärnstake; Rone kinntörgel, kinnstake; 
Alva törel; Havdhem kinntörel; Grötlingbo kärntören; Hamra 
kinntörrel; Vamlingbo kint41, kinntörn, -en; Sundre kinntörel. 

Beläggen från Fårö i norr och Havdhem, Hamra och Sundre 
i söder samt formen kärntören från Grötlingbo, vilken senare 
är en ombildning av törel, visa, att ordet törel varit allmänt 
över hela Gotland. Från Fårö och Bunge föreligger tyrg, törg 
»kärnstav». Mellan Bungemålets kinntörg och törel-beläggen i 
söder, tycks formen törgel dominera. Till dessa former får jag 
tillfälle att senare återkomma. 

Småland: Tryserum tygal; Hannäs tydal; Ukna, Ö. Ed, 
V. Ed, Dalhem, Loftahammar, Lofta Odal; Gränna Ola, -n; 
Ölmstad Ola; Skärstad Ola, -n; Hakarp ta, -n; Blacksta-d 
kil; Locknevi, Djursdala Odal; S. Vi tydel, -n; Frödinge tfidal; 
Rumskulla tVan, Odlan; Hjorted, Vimmerby' Ogal; Pelarne 
Odal; Hässleby tylan;.  Ingatorp Ogal; Bellö tyal; Lönneberga 
tyal, Olan, Odlan; Kråkshult tygel; Mellby tya-1, tylan; Mister-
hult Oal, Ojat, bf. Olan; N. Sandsjö tynlari; Svenarum Ola; 
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Åsenhöga Ole; N. Hestra tyle; Järeda thjal; N. Ljunga Mna-
Olan; Tofteryd Ogla; Åker Ovla; Båraryd tyle; Tveta tilal; Sten-
berga, Nye Otal; Fröderyd Onal; Hultsjö Ola; Stockaryd kola, 
Ola; Vrigstad, Nydala Ola; -Våthult Olan, Ojalan; Bosebo tel; 
Näshult, Lemnhult, Korsberga kyl; Kulltorp tVa; Döderhult 
tpdal, ttal; Fryele tbyla; Villstad tp.la; Burseryd Ojel; Ram- 
kvilla Högsby OJA, Åseda iSnat4tal, Våxtorp 
kolm; S. Hestra tVan, tiplan; Fliseryd, Långemåla Notte- 
bäck Ola, Onal, bf =obf; Sjösås Ola, törnlen, törnelen; Hornaryd 
Mola; Drev Ovla, taftla; Tolg Unice; Hånger, Ås tOla; Mönsterås 

tbflan; Slätthög Ovla; Långaryd Älghult tla , Otal; 
Lenhovda Opnal; Dädesjö tivla, pl. tbvla, -vnv; Rydaholm tbvla; 
Ålem tal, tbtlan, pl. tbtla; Herråkra tbp,la; Berga tOlan; Femsjö 
Ola, -n; Hälleberga Olan, tbunal; Ekeberga pirvnatirvla, tbvla; 
Hemmesjö tavlan, Mulan; Öja Oala; Lidhult Ola; Ryssby (N. Möre 
hd) tOal, &kjol, tbialan; Åby final, -an; Förlösa ttal, -an, tånel; 
Ågunnaryd -talan: Nöbbele tbvla, tåla; Kalvsvik Ola; Nöttja, 
Torpa Ola; Linneryd thla; Jät töåle, törle; V. Torsås Oalce, Ola; 
Pjätteryd tal; Virestad Ola; Långasjö t(142/; Vissefjärda tin?l; 
S. Sandsjö thla; Urshult kiirntörlen; Härlunda timplan. 

Stora delar av landskapet visa inskottskonsonant, och dessa 
former överensstämma till sin uppkomst med de östgötska. 
Vokalen y är bevarad i norra hälften av Kalmar län, större 
delen av Jönköpings län utom i gränstrakterna mot Kronobergs 
län. Speciellt anmärkningsvärda äro y-formerna i den små-
ländska delen av Nissadalen, vilka både i öster och väster om-
givas av ö-former. Södra Kalmar län har ö, medan Kronobergs 
län domineras av former med vokalisering av r med därav för-
anledda vokalförändringar. Jfr Sjöstedt, Studier över r-ljuden 
i sydskandinaviska mål. Nöbbele och V. Torsås Ola förutsätter 
på ett tidigare stadium former med vokaliserat r. 

Öland: Persnäs §gimtdi; Föra /091; Köping Oral, Odal; Ekby 
Oral, Odal; Bredsätra Odal; Långlöt kiirntordel; Högsrum Mn- 
ton; Ålgutsrum .4,s4nt6i, Torslunda tina/, törne; Gårdby, 
Sandby tb6d; Stenåsa tbol, tian; Hulterstad Olan; Gräsgård t61. 

Öland uppvisar genomgående ö-vokal. Endast Köping och 
Ekby ha formen törel. För övrigt har ordet undergått en. 
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mängd förändringar, av vilka en del komma att behandlas i 
avd. 2. 

Halland: Älvsåker ral; Tölö törel, -n; Vallda tådal; Fjärås 
tådal, Idala, Frillesås tåral; tanda tådal; Svartrå §eptattg; 
Tvååker tåla; Ljungby Ishatåla; Kvibille tbjal; Breared, Snös-
torp (1),,sepozatajal; (Eldsberga töjlakekna); Laholm 0hnatg; 
Fagered tel, -an, -a, -no, tåral, -an (pl. ej hörd). 

Över hela landskapet har äldre kort y övergått till ö i gammal 
kort rotstavelse. Se Wigforss, Södra Hallands folkmål, s. 57. 
I norr anträffas formen törel och tödel, den senare med inskotts-
konsonant i hiatus. Något sydligare finner man j-inskott samt 
formerna töle och tö/ (töll). Att Wigforss missuppfattat den sist-
nämnda formen har påpekats av Hedström, Sydsmåländska folk-
mål, s. 336. 

Skåne: Loshult tbvkal; Osby tivnal; Verum tåvnal; Vittsjö 
tåpla; Hjärnarp Isepitnestdga; Glimåkra thai, tåla; Ö. Broby tjojone-
töll, töll; Farstorp tågla; Ivö tårla, tå9la; Fjälkestad &hk tåoly,lan; 
Nosaby tb9nal; Fjälkinge tordnel; Röstånga tbrda, tla,, tålda; 
Konga temnal, tånal; Södra Luggude härad tåral; Torrlösa tån,al; 
Rönnebergs härad to, -an, -a, -ana; §eehnat61; Svensköp, Skar- 
hult, Dagstorp jsbnaskiga, 104,nast4ga; V. Sallerup Väster- 
stad torelen; Högseröd yphnatekal; Odarslöv tåtal; Barsebäck 
talt, thalt; Ravlunda Mrnatol; Lomma töka/; Eljaröd Mrna-
teirnal; Färs härad tårel; Uppåkra, Tottarp, Burlöv, Lyngby 

Ingelstads härad Jpeen,natål; Tygelsjö thai; Skårby 
19bnato:tha2; Valleberga „slvinathl; Hassle-Bösarp töri,al; Öja tön,al; 
Snårestad, Sjörup phnatånal; Ö. Vemmenhög, Önnarp tke,l; 
Fru Alstad, V. Alstad, Lilla Slågarp th,al; Lilla Isie törel; 
Gislöv thai; Herrestads härad t,Prnetörel. Kärntollen, E. Wig-
ström, Sagor ock äfventyr upptecknade i Skåne. 

Samtliga former av ordet törel äro att återföra på gammalt 
kort y. Vokalen y har sedan övergått till ö framför r, varefter 
utvecklingen gått vidare till 8, o, o, a. Jfr Billing, Åsbomålets 
ljudlära, s. 104. Övergången torde vara av relativt sent datum. 

Tungspets-r, som sporadiskt uppträder i uppteckningarna, 
torde ha tillhört äldre personers talspråk. Jfr Lech, Skåne-
målens böjningslära, s. 28. Vokalisering av r förekommer i 
norra och östra Skåne. 
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I de flesta områden har vokalen förlängts framför r, men 
i en del socknar har förlängningen träffat konsonanten. Detta 
är fallet i Lilla Slågarp, V. Alstad, Fru Alstad och Gislöv i 
Skytts härad; Ö. Vemmenhög, Önnarp och Hassle-Bösarp i 
Vemmenhögs härad; Lomma, Uppåkra, Burlöv, Tottarp och 
Lyngby i Bara härad samt Odarslöv i Torna härad. 

Enligt E. Wigforss, De korta rotstavelserna i Skånemålen, 
skulle i Torna härad lång vokal framför r vara genomgående. 
Belägget tömd från Odarslöv tillåter inga säkra slutsatser. Å 
andra sidan är Wigforss' material för gammalt kort y allt för 
litet för att ge en klar bild av verkliga förhållandet. Formerna 
från Bara härad överensstämma i stort sett med det resultat, 
vartill Wigforss kommit. För Vemmenhögs härad har han dock 
reserverat sig: »Såvida materialet tillåter några slutsatser ha 
äldre i och g blivit förlängda». Här framträder materialets 
otillräcklighet. Ö. Vemmenhög, Önnarp och Hassle-Bösarp upp-
visa i ordet törel kort vokal och förlängd konsonant. För Skytts 
härad anser Wigforss, att endast äldre kort u och o, det senare 
framför intervokaliskt r, kunna uppträda som korta. Även 
äldre kort y uppträder som kort framför r i socknarna Lilla 
Slågarp, V. Alstad, Fru Alstad och Gislöv. Wigforss belägg 
från Lilla Isie, törel, förefaller i hög grad misstänkt, om det 
jämföres med de kringliggande socknarnas former med förlängd 
konsonant. 

Såsom framgår av materialsamlingen kan man alltså för 
ordet törel konstatera, att vokalen bevarats kort, medan kon-
sonanten förlängts över ett sammanhängande område i syd-
västra delen av landskapet. 

Se vidare avd. 2. 
Blekinge: Eringsboda tbvlan; Tving tbla,tl, tla; Medel-

stads härad ti2lan; Rödeby tM (Mala); Fridlevstad Mala; Äryd 
törlen; Ramdala tbpnol; Nättraby thola; Tjurkö thnal; Aspö thnal; 
Gammalstorp tbal, Mola, Mond; Torhamn thvla; Sturkö j§c'ern-
tårnal; Ysane tbvl, Mola, tbonal; Mjällby tal, tåola; Östra Ble-
kinge tbibla, tbitnal. 

Swennings försök att härleda former såsom tbal o. 1. ur 
äldre kort u, o är, såsom förut påpekats, felaktigt. (Swenning, 
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a. a., s. 282). Den avvikande vokalisationen sammanhänger med 
vokaliseringen av r. Överallt låter sig stamstavelsens nuvarande 
vokal återföras på ett äldre kort y. Se för övrigt avd. 2. 

Finland, Vasa län: Gamlakarleby tyral; Nedervetil tyril, -ii; 
Pedersöre tyral, -1,a; Esse tyral, -n; Nykarleby tyral, -ta; Purmo 
tog -tt; Maxmo tyril; Kvevlax jpentunl, -an; Vörå tyral; Replot 
Ural, -m; Mustasaari toral, pl. -alar; Solv toro?r, tgöntolor; Malax 
tulur, -urar, tgåntulur; Korsnäs paanstaunur, -stakan; Åland: 
Brändö, Eckerö bard; Egentliga Finland: Iniö turel, -in; 
Houtskär turd; Korpo turzl, tand, -alar, tyriNl; Nagu tura, -n, 
-ar, -ana; Pargas Ural, -ar; Kimito, Finnby tiril; Hitis toni; 
Nyland: Karis tgrd; Degerby tirel; Kyrkslätt tiril; Borgå tird; 
Lovisa, Lappträsk tira; Liljendal tiril, -ta, -ar, -ana.' 

Enligt V. Solstrand, Svensk stavelseförlängning, s. 25 före-
kommer på Åland endast betydelsen »pojkbyting» för ordet 
hare], medan V. E. V. Wessman, Samling av ord, även upptar 
betydelsen »kärnstav». 

Estland: Nuckö ken-stavor; Ormsö ken-stcegtpa.; Rågöarna 
ken-stavcer; Vippat (Wichterpal) smor-stoga -n, -r, -; Dagö ken-
staver, kcen-stav.; Gammalsvenskby ken-staver; Runö stenzpo; 
Nargö kreklo, -n, -r, -na. 

Norge: Nordland tvorel; Tröndelag: Namdalen torill; Fosn 
turull; Stjördal Guldalen tvorull, tyrill, tydyll; Orkdalen 
turul; Selbu tyryljlj, tceriljlj; Strinda tyryll; Hamna turrull; 
Möre: tvorull, tyrel; Opland: Gudbrandsdalen tyvil, tydyl, tyl; 
Valdres tvirel, tvyvyl; Ö. Slidre tvyryl, tvivil; Sogn og Fjordane 

tve'edl, tvör'edl, m. m.; Hordaland: kinnetvora, 
Hallager, Norsk Ordsamling 1802 upptar formerna tull, 

turul, tyl, torel. Färöarna: tyril. Island: fiyrill, nyisl. bulla. 
Danmark: telle (Feilberg), Scerne-stage, -stang, -stav. Huruvida 
det danska telle, som egentligen betyder korset på kärnstaven, 
hör till fvn. ili, såsom Feilberg förmodar, är ovisst. Tysk-
land: Quirl, Querl, Quirgel, Quergel, Quirndel, Sprudel, Sprudler, 

1  Av de finländska formerna härrör flertalet från uppteckningarna i Folk-
kulturarkivet i Helsingfors (exeerperade 1938). De återgivas i den form de 
ha där. Ordet har genomgående akut accent, och kortstavigheten är oftast 
bevarad. 
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Butterstirl, Butterstempel, Butterstössel m. m. Se P. Kretschmer, 
Wortgeographie, s. 613. 

Tar man nu en överblick över den ordgeografiska situationen, 
finner man, att ordet törel är den allmänna benämningen på 
kärnstaven i vårt land ned till en linje från Ljusnans utlopp 
i södra Hälsingland upp till en punkt, där landskapsgränsen 
mellan Jämtland och Härjedalen möter riksgränsen. Söder om 
denna ungefärliga linje påträffas benämningen kärnstav i Härje-
dalen, södra Hälsingland, Gästrikland, sydöstra Dalarna, Upp-
land utom kusttrakterna i nordost och öster, Södermanland, 
större delen av Västmanland samt vid sidan av kärnstake, kärn-
käpp i Närke, nordvästra Östergötland och i östra Värmland. 
De centrala daladialekterna uppvisa ordet malla »kärnstav». 
Under formen kärntyl uppträder ordet törel inom ett litet om-
råde i södra Västmanland, vilket alltså i likhet med nordöstra 
och östra Uppland får betraktas som ett reliktområde. Från 
och med Värmland öster om Klarälven och Östergötland före-
kommer så ordet törel i de återstående landskapen i södra 
Sverige. I Vinlands svenskspråkiga bygder är törel det för-
härskande ordet för kärnstav. I Estland ha Dagö och Gam-
malsvenskby, Nuckö och Rågöarna kärnstav, medan Ormsö och 
Runö uppvisar (kärn)stämpel och Nargö kräkla. Vippal har 
smörstake. Hela Norge har ordet törel i skiftande former. Här 
och där uppträda sporadiska benämningar såsom kinnetvora, 
kinnetre o. 1. Färöarna har törel, liksom Island i gammal tid, 
medan i nyisländskan ordet bulla synes vara tämligen allmänt?, 
I Danmark förekommer i vissa dialekter telle av ovisst ursprung, 
medan den allmänna benämningen synes vara kärnstake, kärn-
stang och kärnstav. Tyska dialekter uppvisa Querl, Quergel, 
Quirgel, Quirndel, alltså ombildningar till Quir/, fhty. dwirel. 
Vidare anträffas Sprudel, Sprudler, Butter-stirl, -stempel, -slösset. 

Den ordgeografiska situationen ger alltså vid handen, att 
kärnstaven överallt i Norden, möjligen med undantag för Dan-
mark, kallats törel. Mälarlandskapen måste då betraktas som 
ett novationsområde och väl också som spridningscentrum för 
benämningen kärnstav. De centrala daladialekterna inta en 
särställning med ordet malla, vilket dock med hänsyn till 
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den ordgeografiska situationen verkar att vara en novation i 
denna användning, även om ordet malla, »grötkräkla» kan 
vara gammalt. 

2. Några ombildade former av ordet törel. 

Ordet törel uppvisar en sällsynt rik formfiora, beroende dels 
på dess allmänna förekomst och dels på dess egenskap av ute-
slutande dialektord. Det har sålunda kunnat utsättas för en 
mängd mer eller mindre »ljudlagsenliga» förändringar. I det 
följande skall jag taga upp några av de ombildade formerna 
till behandling. 

Först är att märka, att de norrländska dialekterna genom-
gående bättre bevarat ordet i oförändrat skick än de göta-
ländska. I Medelpad anträffas dock ett par ombildningar. 
Vanligen har ordet formen törel, men i Indals-Lidens socken 
påträffas formen taker, som även finns i Ragunda i Jämtland 
men med bevarad kortstavighet talar. Från Bjurholms socken 
i Västerbottens län har jag dessutom antecknat tölern, bestämd 
form. Såväl det medelpadska teler som det kortstaviga talar 
från Ragunda utgår från stamvokalen y, vilken delabialiserats 
till i, vilket sedan övergått till eller e. Mellanformen tircel 
är känd från bl. a. Attmars socken i Medelpad. Formen teler, 
töler har uppstått genom metates av r och 1. Härmed kan 
jämföras nederkalixmålets pee/wr »kärl» (kerald)1  samt jämtska 
dialekters isidor »kärl» 2  m. fl. Som senare sammansättningsled 
förekommer i Indals-Liden även formen yeerital, vilken är en 
nybildning till bestämd form *keirntelern med supradentalt n 
(jfr t. ex. Ragundamålets talert). I svagton har sedan n  övergått 
till n. Ändelsen -en har därefter kunnat uppfattas såsom be-
stämd artikel, varefter en ny obestämd form bildats, §ienta. 

Metatetiska former men med annan vokalisation förekomma 
även i Finland, t. ex. i socknarna Solv och Malax — tolor, tulur. 
Dessa äro alltså icke, såsom V. E. V. Wessman3  förmodat, bil- 

1  H. Rutberg, Folkmeilet i Nederkalix och Töre socknar, s. 114. 
2  H. Geijer i SL 18, s. 23. 
8 De finlandssvenska dialekternas labiala vokaler 2, s. 97. 
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dade till verbet tullra (metates av turla). I Solvmålet före-
kommer vid sidan av tgntolor även torr)? r. 

Inom ett sammanhängande geografiskt område i mellersta 
och sydöstra Värmland och nordöstra Dalsland anträffas formen 
törvel (Stavsnäs, Bro, S. Ny, Grums, Långserud, Kila, Borgvik, 
Ölseruds, Eskilsäters och Edsleskogs socknar). Hur denna form 
skall uppfattas, är icke alldeles klart. Den sannolikaste för-
klaringen anser jag vara, att törvel uppstått ur ett äldre *tvyril, 
som genom metates givit *tyrvil och senare törvel. Dylika former 
finnas nämligen belagda i norska dialekter, t. ex. Ö. Slidre tvyryl, 
Valdres tvirel och tvyvel (med konsonantsassimilation av äldre 
tvyrel). Den urnordiska grundformen skulle i så fall vara *pwe-
rilau. De värmländsk-dalska formerna törvel skulle då vara de 
enda beläggen på rikssvenskt språkområde, vilka med säkerhet 
kunna återföras till detta avljudsstadium. Alla andra kunna 
annars med lika stor rätt återföras på ett ursprungligt *puri/aR.1  

Då emellertid ordet törel på grund av avsaknaden av asso-
cierbara ord utsatts för en mängd ombildningar, vilka icke 
alla torde kunna »ljudlagsenligt» förklaras, bör kanske möjlig-
heten av att formen törvel kan vara en »folketymologisk» om-
tolkning, icke helt uteslutas. Vad som talar emot ett dylikt 
antagande är, att törvel förekommer inom ett relativt stort, 
sammanhängande dialektområde. 

Betydligt vanligare än de metatetiska formerna är ombild-
ningen törnel, som förekommer sporadiskt i Värmland (Borgvik), 
Västergötland (Habo), Småland (Fröderyd, Nottebäck, Lenhovda, 
Hälleberga, Förlösa), Öland (Torslunda), Blekinge (Ramdala, 
Tjurkö, Aspö, Sturkö) och Skåne (Osby, Verum, Glimåkra, 
Nosaby, Fjälkinge, Konga, Eljaröd). 

I nära samband med törnel stå formerna törn och törne, av 
vilka den förra är känd från Vamlingbo på Gotland och från 
Öland (Högsrum, Algutsrum och Stenåsa) och den senare från 
Torslunda socken på Öland. 

En kartläggning av benämningarna på notpulsen, som över stora delar 
av vårt land kallas törvel o. d., borde, om antagandet om ordets etymologi 
ovan s. 64 är riktig, kunna ge en viss ledning. Om törel 'kärnstav' och tärvel 
'notpuls' förekomma vid sidan av varandra, kunde detta tyda på olika avljuds-
stadier. 
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För uppkomsten av dessa former måste hänsyn tagas till 
det förhållandet, att ordet törel, som ligger till grund för om-
bildningen, mycket ofta, ja, kanske oftare än som simplex, 
förekommer i sammansättningen karn(e)törel. Svagtonen på sista 
stavelsen torde nämligen ha bidragit till uppkomsten av de här 
berörda formerna. 

Gemensamt för hela området, inom vilket törnel uppträder, 
är, att bestämd form av ordet törel — om ock sporadiskt blott 
i senare sammansättningsled — heter törlen, som under svagare 
tryck kunnat ge *-törin. Formen *kärn(e)törin har sedan i olika 
dialekter fått en något olika behandling, dock med ett i huvud-
sak likartat resultat. Utan att gå in på enskildheter såsom 
öländsk apokope med ty åtföljande cirkumflektering, vokali-
sering av r och dylikt, tror jag, att utvecklingens huvuddrag 
varit följande: formen *-törin har inom området för tungrots-r 
genom /-bortfall givit IM hn, medan samma form inom området 
för tungspets-r givit 1th. Formerna törel och törn kunna till 
och med förekomma inom samma paradigm, t. ex. i Norrala 
socken i Hälsingland: yattåra/ obestämd form, pienthg bestämd 
form. Känslan av att -törn varit bestämd form har så småningom 
försvagats och utjämningar i olika riktningar ha kunnat försiggå. 
Motsättningen -törel: -törn har ibland resulterat i kontamina-
tionsformen -törnel, som på en del håll kan vara både bestämd 
och obestämd form. Å andra sidan har till -törn en ny bestämd 
artikel kunnat läggas, -törnen (Vamlingbo). Genom avlägsnande 
av slutartikelns -n har en ny obestämd form kunnat uppstå, 
törne (Torslunda). 

I Lane-Ryrs socken i Bohuslän har ombildningen gått ännu 
längre och resulterat i formen §ienato:. Enligt A. Janzen, Stu-
dier över substantivet i bohuslänskan, s. 203, skulle formen ha 
uppstått ur ett *Onathr, vilket skulle ha uppfattats som plu-
ralis, varefter -r avlägsnats. Häremot kan invändas, att någon 
form *-tör icke är känd varken i singularis eller pluralis. Där-
emot är annorstädes i landet formen -törn väl styrkt. Enligt 
min mening måste man för att förklara Lane-Ryrformen (bok: 
utgå från en bestämd form *kiirnetörn, där -n, senare i mindre 
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betonad ställning dentaliserats, varefter -n kunnat uppfattas 
som bestämd artikel.' 

En annan form av ordet törel är tts)ra, -n, Oviken, Jämtland; 
Uran, Bjuråker och Alfta, Hälsingland, kärntören, Grötlingbo ; Got-
land och tåra, Håby, Ucklum, Ödsmål, Spekeröd och Säve, Bohus-
län. Det bohuslänska tåra har av A. Janz6n förklarats på följande 
sätt (a. a., s. 205 f): »Den flerstädes uppträdande formen tåra 
är till sin uppkomst inte fullt klar. Men jag tänker mig saken 
på följande sätt: singularformen Ural o. d. — hos detta ord 
är säkerligen sing. den vanligaste formen — svarade illa mot 
en plur. Ulan Det gick emellertid inte att återinföra r'et i 
plur., ty då skulle man få ljudkombinationer som stredo mot 
det boh. ljudsystemet: antingen *tårlar eller *titlar. Förbin-
delsen rl existerar inte, troligen icke heller långt supradentalt 
1-ljud. Icke heller låg det nära till hands att förlänga vokalen 
(*titlar), vilket skulle skapa en motsättning gentemot sing. tåral 
med kort vokal. För att åstadkomma överensstämmelse mellan 
singular- och pluralformerna avlägsnades /'et, kanske först i 
plur. Möjligen har detta underlättats genom anslutning till 
det i nutida mål likalydande ordet 'tjärved (i furuträ)', fvn. 
tyri, tyrvi, n. Men jag medger att ett påstående, att tillvaron 
av det senare ordet borde ha försvårat nybildningen av törel, 
icke med fakta kan motsägas». 

Janzåls tolkningsförsök är icke ägnat att omedelbart över-
tyga. Den svaga punkten i hans resonemang är den, att den 
sällsynta pluralf ormen skulle kunnat ombilda singularformen, 
som är den nästan uteslutande brukliga. Janzén har nämligen 
rätt, då han påpekar, att singularformen är den vanligaste. 
Jag har genomgått det nordiska materialet för ordet törel. 
Endast ett fåtal pluralformer förekomma i uppteckningarna. 
Ibland anmärkes, att pluralis icke anträffats. De pluralformer, 
som förekomma, är jag närmast böjd för att uppfatta som 
analogibildningar efter en del andra ord på -il, -ul, vilka oftare 
förekomma i pluralis, t. ex. virvel, stapel o. 1. De i uppteck- 

1  För uppkomsten av formen *-64ri, skulle man även kunna utgå från en 
bohuslänsk form tåra med annan vokalisation, *tåra, som i bestämd form som 
senare sammansättningsled kunnat ge 
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ningarna förekommande pluralformerna av ordet törel torde 
åtminstone delvis vara att tillskriva allt för energiska upp-
tecknare. Sakförhållandet är nämligen det, att varje gård ofta 
ägt endast en i bruk varande smörkärna med tillhörande törel. 
Någon plural av sådan frekvens, att den kunnat bilda utgångs-
punkten för en ombildning av singularformen, har man ingen 
anledning att räkna med. Hellre borde man då räkna med 
systemtvång från andra ord på -il, -ul, vilka oftare förekomma 
i pluralis. 

Förklaringen till formen tåra måste enligt mitt förmenande 
sökas på annat håll. Såsom framgår av materialförteckningen, 
förekommer på ett par andra platser i vårt land en alldeles 
analog ombildning. Formen Mra, -n förekommer i Oviken vid 
sidan av tkal. En bristande överensstämmelse mellan singular-
och pluralformerna kan här icke ha medverkat till ombildningen. 
Pluralen av ord på 41, -ul få nämligen i målet regelbundet -e,: 
svörvale, »virvlar», stöpoka »staplar» etc. Pluralis av ordet törel 
borde alltså heta *4rale,. Icke heller i fråga om Bjuråkers-
målet, där formen titran förekommer vid sidan av tran, före-
ligger någon motsättning mellan singular- och pluralformerna. 
Men beläggen från Oviken och Bjuråker synas mig ge en an-
visning om var lösningen av problemet bör sökas. 

Det är ett väl känt förhållande, att en del ord på -il spo-
radiskt uppträda med kakuminalt 1 i avledningsändelsen.1  Detta 
k skulle enligt de flestas mening härröra från synkoperade for-
mer, huvudsakligen efter vissa konsonanter. I ordet törel skulle 
man knappast vänta att finna k, då ju de synkoperade formerna 
inom området för tungspets-r snarast borde resulterat i 1, 1 e. d. 
Emellertid uppträder ordet törel på åtskilliga ställen med kaku-
minalt 1: Arvidsjaur Mrak, -n; Grundsunda thrak; Bjuråker t8ran; 
(Östergötland) Vånga Oval/. (med inskottskonsonant); Ask t gak; 
Skeda §Intpgak; (Småland) Blackstad tA.; (Finland), Solv toroZ.; 
'Korp° tyriN. Hur dessa former skola förklaras, kan jag icke 

1 Se t. ex. S. Larsson, Substantivböjningen i Västerbottens folkmål, ss. 50, 
103 if., Janz6i, a. a., ss. 61 f., 105 f., 183 f.; Landtmanson, Studier över väst-
götamålens 1- och r-ljud, s. 9 if. samt klander, a. a., s. 272 jämte där citerad 
litteratur. 
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med säkerhet uttala mig om. Ord med kort vokal plus r plus 
-il äro sällsynta, och jag har icke lyckats finna några paral-
leller. Skulle jag våga göra en gissning, bleve det snarast, att 
någon sorts analogipåverkan gjort sig gällande från andra ord, 
t. ex. fågel, nagel m. fl., vilka efter svarabhaktivokalens inför-
ande kommo att stå ord som törel nära. Dylika ord förekomma 
nämligen synnerligen ofta med kakuminalt 1. Hur härmed än 
må förhålla sig, kvarstår faktum, att sporadiska belägg för 
ordet törel uppträda med kakuminalt 1. Dessa utgöra enligt 
mitt förmenande förutsättningen för ombildningen av törel till 
tåra, tåra. Bestämd form av ett *tårar ger *Qran e. d. Jfr för 
Oviken orden nykan, sthlm», m. fl. samt för Bjuråker någari etc. 
Sedan har -n kunnat anta samma kvalitet som bestämda ar-
tikelns -n. Att ordet törel mycket ofta förekommer i senare 
sammansättningsled, kärntörel, med svagton på sista stavelsen 
bör ha underlättat övergången. En sålunda uppkommen form 
*kärn(e)tören kunde sedan uppfattas som bestämd form till ett 
obestämt *kärn(e)töre. 

På liknande sätt uppfattar jag bohuslänskans tåra. Den för-
utsätter en bestämd form tåran av äldre *tåran e. d. En dylik 
övergång förutsättes också av bohuslänskans Man »fågeln», 
nåkan »nyckeln», tråskan »tröskeln» med flera ord. I andra 
trakter kvarstår n: hkan »hyveln» etc.' 

Även på Gotland förekommer ordet törel (Fårö, Havdhem, 
Hamra och Sundre). En egendomlig ombildning föreligger i 
formen törgel, vilken jag känner från Källunge, Alskogs, Lau 
och Rone socknar. Nästan ljud för ljud svarar törgel mot tyska 
dialekters Quirgel, Quergel »kärnstav» 2,  en ombildning till tyska 
Quirl. Något mer än en tillfällighet är väl denna överens-
stämmelse knappast. 

Neogard anger 1732 från Fårö en form tyrg »kärnstav», 
vilken svarar mot Bungemålets kinntörg. Möjligen skulle en 
kontamination mellan -törg och törel kunna resultera i formen 
törgel. Men gotländskt törg betyder utom i de två ovanstående 
beläggen »spänntå i sölja». Hur orden törg »spänntå» och törel 

1 Se Janån a. a., s. 105. 
2  P. Kretsehmer, Wortgeographie, s. 613. 
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»kärnstav» kunnat kollidera, är en gåta. Har det däremot såsom 
Neogards uppgift och belägget från Bunge låter förmoda även 
funnits ett ord törg »kärnstav», blir ju en dylik kontamination 
fullt förståelig. Även den ordgeografiska situationen synes 
stödja en sådan tolkning. Ordet törel förekommer i nutida 
gotländska längst i norr och längst i söder. Däremellan synes 
formen törgel dominera.' 

Framför allt i Götaland förekommer formerna törle, töle och 
tör/, tö/. Samtliga former torde ha uppstått på samma sätt och 
den nuvarande olikheten beror på att förbindelsen r/ behandlats 
på olika sätt i olika dialekter. I Östergötland och delar av 
Jönköpings län samt i Västergötland har r/ i detta ord van-
ligtvis givit 1, liksom sporadiskt i Halland. I mellersta och 
södra Småland, i Blekinge och norra Skåne har r/ bevarats, 
varvid dock r oftast vokaliserats. Sporadiskt har r/ resulterat il. 
Såväl formen törle, töle som törl, töl utgår väl från bestämd 
form singularis. Pluralformerna torde icke i någon högre grad 
ha medverkat till ombildningen, möjligen i den mån de före-
komma, ha underlättat densamma. Ett kärn(e)törlen har kunnat 
uppfattas som bestämd form till antingen ett kärn(e)törle eller 
till ett kärn(e)törl. I de fall, då i uppteckningarna endast be-
stämd form föreligger, kan man oftast ej avgöra, om den obe-
stämda formen är törle eller törl. På liknande sätt måste det 
västmanländska kärntyl ha uppstått. 

Formerna tö(r)le och tö(r)/ visa ingen bestämd geografisk 
fördelning sinsemellan — med undantag för reliktföreteelsen 
kärntyl i Västmanland — utan synes bero på mera tillfälliga 
associationer. I södra Jönköpings län och hela Kronobergs län 
dominerar dock formen tö(r)le, men i Blekinge förekomma tö(r)le 
och tö(r)/ sida vid sida. Även i Västergötland dominerar töle, 
medan töl-formerna uppträda mera sporadiskt inom landskapet. 
Den i Skåne rätt vanliga formen töll, ta/ visar vokalförkortning 
i relativt obetonad ställning. 

1  En annan möjlighet vore att anse tyrg, törg som en ombildning av 
törgel, vilket i sin tur vore en ombildning till törel. Liknande konsonant-
inskott som i törgel förekommer t. ex. i Skåne, Loshult, torkel, och i Små-
land, Långlöt, tordel. Hur dessa former skola förklaras, vet jag ej. Även 
törgel, 'spänntå' förekommer. 
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3. Några andra benämningar på kärnstaven. 

Sporadiskt uppträder inom vårt land även andra benäm-
ningar på kärnstaven, av vilka jag här ämnar behandla de 
viktigaste. 1 Nederlule'å uppträder vid sidan av törel även kärn-
träter, triller, pintrilar, trilar, »kärnstav». Ordet torde vara 
besläktat med trilla »rund skiva» och benämningen har väl 
först hänfört sig till den i nedre ändan av kärnstaven befintliga 
runda skivan. 

Ordet döntel, antal, »kärnstav», förekommer bland annat 
i Sävar, Umeå och Nordmaling. Även i Norge kan ordet anta 
samma betydelse (Sogn: duntedl), och i Finland är det känt 
som gåtord från Lappträsk och Mörskom: duntil. Det är be-
släktat med dunt »stöt, slag» och dunta »stöta, slå». Jfr fvn. 
dynta, dyntr. Betydelsen är sålunda »redskap att stöta med». 
Beteckningen duntel »kärnstav» måste vara yngre än törel, enär 
den hänför sig till den typ av smörkärna, vari kärnstaven drages 
upp och ned. 

Från Linsäll i Härjedalen och Särna i Dalarna är ordet 
flottull »kärnstav» belagd. Ordet torde knappast numera vara 
levande i dialekterna. Det betecknar ett om tvaran påminnande 
redskap, som använts, då man genom vispning tillredde smör. 
Metoden är sålunda mycket ålderdomlig. I nyare tid torde 
metoden endast ha kommit till användning, då det gällt till-
redning av mindre kvantiteter smör. Ordet flottull bör upp-
fattas som en sammansättning av fot < firktav »grädde» samt 
ordet tull, bildat till verbet tulla < turla »omröra». Enligt med-
delande från en upptecknare användes verbet tulla, låda, inom 
Idre och Särna i betydelsen »drilla tvaran mellan handflatorna». 
Ur uttrycket hala fOtan skulle sedan sammansättningen flottull 
ha kunnat uppstå. 

Stötel, sQtal, »kärnstav» förekommer i Vists socken i Öster-
götland. Det är bildat till stöt »redskap att stöta med» eller 
till verbet stöta. 

Från Vemmenhög i Skåne föreligger benämningen vårrel 
»kärnstav». Ordet är under växlande former vanligt i dialek-
terna i betydelsen »dörrvred, dörrklinka» m. ni. Det är bildat 
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till fvn. hverfa »snurra runt». Ehuru ordet så vitt jag vet, 
endast är belagt från Vemmenhög i betydelsen »kärnstav», 
torde benämningen dock vara relativt gammal. Under alla om-
ständigheter måste ordet hänföras till en kärnstav, som snur-
rades runt. 

I de finlandssvenska dialekterna förekommer en hel mängd 
mer eller mindre tillfälliga benämningar på kärnstaven, oftast 
såsom gåtord. För dessa hänvisar jag till Vendell, Nyländska 
etymologier, s. 45. 

Av de estlandssvenska dialekternas ord för kärnstav är det 
väl endast kärnstämpel, som behöver närmare kommenteras. 
Ordet är en instrumentalbildning till verbet stampa eller till 
substantivet stamp. Möjligen kunde man överväga, om ordet 
kunde vara lån från tyskans (Butter)stempel, vilket etymologiskt 
är samma ord. 

Tillägg: 
Till s. 62: under Dalarna: Gagnef, Hedemora, Svärdsjö, En-

viken Ohstav, 
Till s. 67: På grund av att trycktypen härför saknas har i 

belägget från Tolg och Drev, Smål. upptecknarens upp-och-ned-
vända a 4- a utbytts mot motsvarande rättvända typer. 

Till s. 68: Av samma skäl har upptecknarens upp-och-ned-
vända a i belägget från Farstorp, Sk. utbytts mot rättvänd typ. 

Den bifogade kartan över kärnstavens benämningar har utförts i sam-
råd med förste arkivarien M. Eriksson och har renritats av fru S. Holmbäck. 
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Kärnstavens benämningar. 
Normalformer: 
tyrel, törel, tyle, töle, tyl, töl 

Former med inskottskonsonant: 

tydel, tytel (-u-), tyjel, töjel, 
tygel, tyvel, tövel 

Urspårade former: 

törnel, törne, törn 
törgel, tyrg, törg 
töre, turre, törvel 

L\ stav 
\II malla 
I stake 

käpp 





Hanavrå Måns. 
Av MARTIN P:N NILSSON. 

Följande, inte just snygga anekdot berättade mig min far för 
länge sedan. Den återgives här efter en uppteckning på lands-
målsalfabet, som jag nedskrivit, då jag sommaren 1900 gjorde 
landsmålsundersökningar i Västra Göinge, och som förvaras i 
Landsmålsarkivet i Lund, accessionsnummer 430. Det skall blott 
anmärkas, att min far utom i de repliker, som läggas i munnen 
på Måns, till vilka jag återkommer nedan, i någon mån moderni-
serat sin dialekt, t. ex. di i st. f. deu, strompor i st. f. kosor i den 
pittoreska skildringen av Måns' klädsel. Körabysor (korgbyxor) 
kallades så, ty bäraren var kassrövad (kass, större korg), byx-
baken hängde ned. 

hanavnau magns. 

dce va pau dcen tian di skula skata fon dt noga. hanavnau 
malms hada inta anmc'elt se, o sa g ble han stcemdan te tinad. day 
sponcla domanay...om, om han nogada. »JO, saa han, »vt n,ogonz 
baican, bo min kvilta o ja.» dau finita han: »va Anan i?» — 
»stonom snusk o stonom bas, o vr inta nagolt lagman tio ad, 
ska han scel fag sat, imildontyan» — snusk de cc fnusk, maynte, 
han — sag hade, han kanabyson — dce cc bcbldinsbyson — o natt-
nada gnana stnompor. dt bant dom ne,yanom knatad, o sau nak 
di not o ncet te hoftan, o di knceptas dt, o sar hada dt tya sela. 
naivt dt hada hat dom lida, via dt ud se. flau& han skula ta op 
fint o staga, slonta bysonna nay om stusan, o sar vne han se mod 

6-46709 Svenska landsmål 
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domakan o han hada en stakad 5okta. da va dau han saa, om 
nau,di lagman vaa satildontyan.1  

Anekdotens värde förhöjes därigenom, att den hänsyftar på 
en verkligt inträffad händelse, som kan exakt dateras. Hanavrå 
är en by i Visseltofta socken, Västra Göinge härad. Av mantals-
längderna framgår, att hemmanet Nr 2 Norra Hanavrå omkring 
1750 innehades av Måns Jonsson, hans son Måns, som var född 
1753, nämnes i dem första gången 1766. Denne Måns Månsson 
satt sedan 1775 som åbo på samma hemman under slutet av 1700-
talet, men år 1800 hade hemmanet övergått i andra händer och 
Måns Månsson anföres som torpare. Han dog vid 75 års ålder 
den 8 mars och begrovs den 12 mars 1828 och benämnes då fattig-
hjon. 

Bakgrunden för anekdoten är den skatt på bruket av tobak, 
som infördes genom Kungl. Förordningen den 26 november 1747, 
och den av åklagaren åberopade föreskriften, »att de av allmogen, 
som bruka tobak, skola sig vid mantalsskrivningen till skatts 
erläggande anmäla», vilken framgår ur Ständernas Bevillning 
år 1800, art. IV § 8 mom. 2 till 4 (sid. 116). År 1804 har det uppen-
barligen blivit aktuellt att inskärpa förordningens efterlevande, 
och har landsfiskal Thom& företagit en razzia i häradets norra 
del, ty ett stort antal män från denna trakt blevo instämda till 
höstetinget i Röinge 1804, bland dem Måns Månsson i Hanavrå, 
som då benämnes dräng. Det heter i domboken den 16 november 
1804 § 188, att Sone Nilsson i Hanavrå var tillstädes såväl för 

1) Till beteckningen i dialekttexten ovan kan anmärkas: 
tecknet 0 har fått innefatta lmalf:s o och 0, enär motsvarande vokal-

ljud genom sina uttalslatituder ofta närma sig eller övergå i varandra; 
Vokallängd har icke utmärkts för vokal som står framför annan vokal 

eller i slutljud; 
accenttecken är utsatt endast i några få fall där accenten synts vara 

av särskilt intresse. 
Med tanke på personer som äro mindre förtrogna med sydsvenska mål 

lämnas följande ordförklaringar: bunta 'frågade', b(2s 'boss', 'ströhalm', &11- 
doniyan, 'elddonet', hauttada 'randiga', not o net 'nätt och knappt', 
sela 'hängslen', nayik, 'när', ma di ud se 'vidgade de ut sig', 'töjdes de ut', 
stakad 'kort'. 

G. H—m. 
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egen som för dess tjänstedräng Måns Månssons del. Målet slut-
behandlades den 21 mars 1805 § 211. Vid denna handläggning 
inkallade åklagaren bl. a. Måns Månsson i Hanavrå för att vittna 
i målet. Det säges i samma paragraf, att åklagaren eftergav 
böterna, som voro angivarens ensak, för Måns Månsson i Hana-
vrå, då denne medelst erkännande av vittnesmålen medgivit sin 
försummelse. Emellertid ålade rätten åklagaren att ersätta 
Kongl. Maj:t och Kronan den undandragna avgiften. Dylika mål 
förekomma sedermera överhuvud icke i saköreslängden, tills 
tobaksskatten försvann ur bevillningen fr. o. m. 1810. 

Måns Månssons uppträdande inför rätten var icke så heroiskt, 
som anekdoten vill låta påskina. Förmodligen har folkhumorn 
med kännedom om mannens lynnesart spunnit vidare på tråden. 
Måns Månsson hade nämligen ett livligt temperament och var, 
som hans ekonomiska dekadens visar, en slarver, så att man 
kunde tilltro honom något sådant, som anekdoten berättar. Vid 
tinget den 21 mars 1797 dömdes han till 6 rdr 10 sk. böter, därför 
att han tillfogat ryttaren Thor Tullberg tvenne köttsår, och ytter-
ligare 3 rdr 16 sk. böter för sabbatsbrott, då detta skett en helg-
dag, sammanlagt 10 rdr. Vid brist på tillgångar skulle han av-
straffas med tolv dagars fängelse vid vatten och bröd. 

Den språkliga formen av de yttranden, som läggas i munnen 
på Hanavrå Måns, erbjuder ett betydligt intresse. Västra Göinge 
dialekterna skilja sig starkt genom den växlande diftongiseringen 
av e, ett förhållande, som folket observerat och uttryckt i en ramsa: 
eun, beim, steun, veun, eunegreun i den centrala delen av häradet, 
Stoby, Vankiva, Hörja, Farstorps, Norra Åkarps, Vittsjö, Verums 
socknar, can o. s. v. i de västra, äin i de sydvästra, om, boin, 
stoin, oinegroin i de sydöstra socknarna jämte Visseltofta, vilket 
icke är märkvärdigt, då Visseltofta ligger i Helgeådalen, som för 
övrigt tillhör Östra Göinge, där oi förhärskar. Detta påpekande 
behövdes för att ställa en dialektform på dess plats. Min far var 
född år 1828, levde och dog i Ballingslöv, Stoby socken. soi 
oilldoningen hette på hans dialekt sen illdoningen. Den form, som 
dessa ord hade på den ort, dit anekdoten förlades, var således 
troget bevarad. 

Vidare äro två mycket ålderdomliga former troget bevarade. 
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1 pers. plur. på -om anträffade jag icke, då jag gjorde dialekt-
uppteckningar i häradet sommaren 1900; jag hade det intrycket, 
att den var längesedan försvunnen. Däremot levde 1 pers. plur. 
på -en (vi talen) länge kvar i Osby m. fl. socknar. Ändelsen -n 
i balken väckte min undran, så att jag vände mig med en förfrågan 
till professor Axel Kock, på vars uppmaning jag företagit mina 
landsmålsuppteckningar. Han upplyste mig om att formen är 
neutr. plur. och motsvarar den fornnordiska syntaxens regel, 
att predikatsfyllnaden skall stå i neutr. plur., då subjektet inne-
fattar både maskulinum och femininum. 

Anekdoten var, då den kom till mina öron, bortåt hundra år 
gammal och hade trots detta bevarat ålderdomliga former, som 
berättaren ej kände, och hade dessutom en dialektform, som 
avvek från berättarens. Den viktigaste lärdom, som man kan 
draga härur, är den folkliga traditionens trohet, dess sega fast-
hållande även vid ljud och former i en muntlig berättelse. Detta 
är orsaken till att jag gjort mig mödan att uppspåra Hanavrå 
Måns och funnit anekdoten om honom värd att sättas på 
tryck. 

Den genomsikt av mantalslängder och kyrkoböcker från 1700-talet 
från Visseltofta, Farstorps och Stoby socknar (för den senare Catechismi-
förhörslängder, då kyrkoböckerna förstördes vid Stoby prästgårds brand 
1778), som jag företagit för att uppspåra Hanavrå Måns och uppsöka 
mina egna förfäder, har bekräftat en iakttagelse, som jag gjort för länge 
sedan i min bekantskapskrets på landet. Kvinnorna ha mycket trognare 
än männen bevarat de från fornnordisk tid härstammande namnen. Jag 
känner och har återfunnit kvinnonamn som Svenborg (uttalat Svömber), 
Magnhild (uttalat Majnel), Ole (Oluf), Kelu (Kettilluf, uttalat Tjäle). 
Av kvinnor burna helgonnamn äro icke så många som männens, ej heller 
förekomma de så ofta. Jag anför några exempel, som falla mig in: 
Lusse (Lucia, ganska vanligt), Elna (Helena, rätt vanligt), Sissa (Cecilia), 
Dorothea, någon enstaka gång (uttalat Dorti), i detta fall får man väl 
räkna med de högre ståndens namnskick, som på sina håll fick något in-
flytande redan på 1700-talet. De vanliga namnen Hanna och Anna äro 
bibliska. Dock har namnförrådet för männens räkning tydligen uttunnats 
under 1800-talet. 

Så vitt jag kan döma, kom förändringen i namnskicket i min bygd 
ett par årtionden efter mitten av 1800-talet och började därmed, att ett 
modernare namn tillfogades till det gamla, d. v. s. man införde två för-
namn, medan man tidigare alltid nöjt sig med ett. Min syster, född 1861, 
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heter Ingrid Maria, en längesedan död bror född 1860 hette blott 'Nils, 
medan jag döptes till Nils Martin. 

Forskarna ha ivrigt sysslat med teofora ortnamn, däremot, så vitt 
mig är bekant, litet med de teofora personnamnen. Dessa äro dock 
icke utan betydelse. Jag känner elva personnamn, i vilka Inge uppträder: 
Inge, Ingvar, Ingeman, Ingemar, Ingemund; Inga, Ingrid, Ingar, Inge-
gerd, Ingeborg, Ingefrö. De fyra senare äro mycket vanliga i de kyrko-
böcker m. m., som jag genomgått. Jag hade en syster och tre kusiner, 
alla födda på 1860-talet, som hette Ingrid. Däremot erinrar jag mig 
endast tre namn med Tor: Tor, Torkel, som är mycket vanligt, och 
Torsten — det finns flera både på Inge och Tor, som jag icke påträffat — 
däremot intet, som kan ställas till någon av de övriga gudarna. Låt 
vara att detta namnskick rådde bortåt tusen år efter hedendomens slut, 
är det dock ett fullgiltigt vittnesbörd om vilken gud som var populärast 
bland folket, vilken som kom därnäst och hur det stod med den nordiska 
mytologiens övriga berömda gestalter. Det vore kanske mödan värt att 
taga upp detta ämne. Stickprov i kyrkoböcker o. s. v. vore icke alltför 
tidsödande. Naturligtvis borde de medeltida namnen främst tagas under 
behandling; de äro tillgängliga i bekanta samlingar. 



Omfärd vid besittningstagande av 
jordegendom. 

Av J. EJDESTAM. 

Det berättas om Kartagos grundläggarinna Dido, att hon av 
konung Jarbas köpte så mycket land, som kunde omslutas av en 
oxhud. Hon lät skära huden i fina remsor och inhägnade därmed 
det område, på vilket staden Kartago sedan växte upp. Samma 
sägen är, anpassad på andra orter och satt i samband med andra 
personer, känd hos nästan alla indogermanska folkl men uppvisar 
blott helt obetydliga variationer.2  I sina kommentarer till denna 
sägen säger Knuchel bl. a.: »Als Rechtssymbol fik den Er werb 
eines Grundstiickes dient vielfach ein Umspannen des Ge-
bietes mit einer Schnur. Die Kuhhautsage mit allen ihren Ab-
weichungen ist ein Beweis fik die weite Verbreitung dieser 
Sitte.»3  

Emellertid synes det mig alltför djärvt att av en sägens före-
komst sluta sig till utbredningen av en sed, som skulle utgöra under-
laget för sägnen. Då Knuchel ytterligare anför: »Die Umspannung 
ist nur eine Form der Besitznahme eines Grundstiicks»4, vill man 

E. F. Knuchel, Die Umwandlung in Kult, Magie und Rechtsbrauch 
(Sehriften der Schweizerischen Gesellschaft fiir Vollokunde 15. 1919), s. 106. 

Se t. ex. R. Köhler, Kleinere Schriften zur erzählenden Dichtung des 
Mittelalters 2 (1900), s. 319 ff., med talrika litteraturanvisningar. Dylika fin-
nas även hos Knuchel, s. 105, not. Jfr J. Grimm, Deutsehe Rechtsalterthiimer 
I (1854), s. 89 ff. 

A. a., s. 105. 
A. a., s. 106. 
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erinra om att det icke finns några faktiska belägg på att en person 
intagit jord (landnam) genom att inhägna ett stycke mark med 
en tråd eller ett snöre. Icke heller ger folktron, såvitt jag kunnat 
finna, stöd åt dylika antaganden. Att å andra sidan en inhägnad 
av angiven art kan ha utgjort ett magiskt skydd, är fullt förenligt 
med primitiv uppfattning. Vad Didosägnen beträffar, utgör fram-
hållandet av huvudpersonens slughet ett tillräckligt motiv för 
dess uppkomst. För besittningstagande av större jordområden 
är inhägnad av ifrågavarande slag icke lämplig. Under alla för-
hållanden skulle det ha rört sig om ganska små arealer. 

Likväl finns det sägner, vilkas innehåll är likartat med Dido-
sägnens men till vilka ett rikt jämförelsematerial kan hämtas ur 
folktron och folkseden. Det är fråga om sådana sägner, vari be-
rättas att en person fått äganderätten till så stort jordstycke, som 
han kunnat färdas omkring inom en viss tidsräcka. Från vårt land 
äro ett flertal dylika sägner kända. Bl. a. sättas de i samband med 
återuppbyggandet av landet efter digerdödens härjningar. Det 
gäller alltså besittningstagande av herrelöst land: 

»Det var, när digerdöden gick; då var det inga folk kvar här i trak-
terna. Det var bara ett kvinnfolk på Billingen och så en karl nedåt 
Hjokanten till. Och de försökte att träffas, och de gifte sig. De fick tre 
stycken pojkar, som hette Klas, Axel och Torsten. Och det var ju inga 
mera folk än de, så då sade de till dem att de fick ta så mycket utav 
jorden, som de kunde springa ikring. Och de sprang, och så fick de det, 
som de hade sprungit ikring. Klas han tog Klagstorp; den andre hette 
Axel, han tog Axtorp, och den ene hette Torsten, han tog Torstorp. 
Och Torsten han var den, som sprang längst utav dem, för Torstorp är 
störst utav de gårdarna.» — Vgl., Hagelberg. ULMA 2498: 2, s. 32. 
1929. 

»Som jag sade, så skulle nästan allt folket här ikring ha dött ut under 
digerdöden, och till Vånga kom det dalkarlar och slog sig ned. Hit till 
Blixttorp kom det ock en sådan, och han skall ha hetat Mattis Larsson. Se, 
nu fick var nybyggare ta in så mycket mark, som han kunde gå och sätta 
upp skälstenar ikring på en dag. Mattis hade förstås rasande bråttom, 
när han gick ut sina ägor, för han ville ju ha så mycket som möjligt, 
förstås. Men han hade för brått, så han tog och glömde sina vantar 
kvar vid sjön Lill-Skirn (Lilla Skiren), och så fick han gå tillbaka ett 
långande stycke för att hämta vantarna. På det viset så hann han 
inte med ett så stort stycke, som han hade tänkt, på den utsatta tiden. 
När han sedan skulle gå ed på sitt innehav, tog han på sin hustrus råd 
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och lade jord i skorna, och så svor han att han stod på sin egen mark, 
men det var likväl mened, för han hade ju inte hunnit med att ta in all 
marken för de där vantarnas skull. För den menedens skull fick inte 
masen ro i graven, utan nu får han rida på en häst ända från Släte Häl-
lera genom skogen, som han tog in orätt, ned till Blixttorps by till Anders 
Larssons vallgrind. Käringen, som rådde honom till ta jord i skorna, 
håller han i håret, och så får hon springa vid sidan.» — ögl., Risinge. 
ULMA 1756: 1, s. 32 f. 1922. 

Liksom den första här ovan återgivna sägnen innehåller föl-
jande en namnförklaring: 

»De kallades grimsar, och det här har far talat om, och de var fång-
vaktare, och det var efter en sådan grims, som byn fick sitt namn. Det 
var en herreman, som hade gjort sig förtjänt av någon belöning, och då 
blev han lovad att han skulle få en så stor egendom, som en person 
skulle burna  springa in på viss tid. Då lejde han en grims, för de var 
starka och uthålliga, och så kom de överens, och vid Valsjön skulle de 
vara emot honom med en stärkande dryck. Men grimsen kom före dit, 
och ingen var där, men då fortsatte grimsen att springa, men då han 
sprungit en stund till, så föll han ned och dog, och så fick det namnet 
Grimsö, det han hade inringat.» — Vml., Ramsberg. ULMA 4927, s. 14. 
1932. 

En variant av denna sägen är tydligen följande: 

»På skillnaden mellan Slyte och Hällöta står en sten, de kallar Grim-
sten. Han ska ha fått det namnet på det viset att, när de skulle skilja 
på skogen mellan Slyte och Hällöta, så gjorde de upp att en bonde från 
Slyte skulle ta den där stenen i en grimma och bära den uppåt skogen. 
Så långt han kunde bära, så långt skulle hans ägor räcka. Han orkade 
mest över hela skogen, så det blev inte mycket kvar på Hällötasidan.» — 
Nrk., Lillkyrka. ULMA 1945: 10, s. 9. 1928. 

Till gränsstenar knutna sägner med samma motiv som nyss 
anförda äro kända även på kontinenten. Man fick taga jord, så 
långt som man orkade bära en sten.1  

Enligt sägnen skulle finnarna, då de kommo till Norge, ha fått 
taga så mycket land, som de kunde gå omkring på en dag.2  
Om finnarnas bosättning i Sverige berättas: 

Se t. ex. L. Bechstein, Thifringer Sagenbuch (1885), s. 36 f. 
Meddelat av stud. philol. Olaf Sunde, Oslo. 
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»En sägen förtäljer, att Pekka Danielsson i Bingsj ö hade af Karl 
IX fått löfte om ett så stort stycke jord, som han med sina skidor 
kunde löpa omkring på en dag.» — P. Nordmann, Finnarne i mellersta 
Sverige (1888), s. 27 f. 

En slug bonde tog den onde till hjälp för att hinna få så mycket 
mark som möjligt inringad på en timme: 

»Det var en gammal rik gubbe, som de kallade för Killing på 
Sotare. Han var i förbund med den onde, så han kunde få allt, vad han 
önskade sig. 

Så en gång fick han besök av kungen -- det var en annandag jul — 
och då ställde han till med stort kalas med alla möjliga fina och goda 
rätter. Vad som inte fanns till hands, fick Skam skaffa fram. Och fast 
det var mitt i hårda vintern, blev han ålagd att skaffa fram färska jord-
bär (smultron) till efterrätt. Men då skrek den stackarn, för han visste 
sig ingen råd. Men hur det var, så kom han allt fram med dem till sist. 
Men det var det värsta av allt svårt han hade varit med om, sade han. 

Kungen vart så hjärtans glad över det präktiga mottagandet, och 
så frågade han hur han skulle löna sin vän och värd. Då bad Killing 
att han skulle få öka ut sitt gods med så mycket jord, som han kunde 
springa omkring på en timme. Och det lovade kungen honom. Han 
skulle släppa ett halmstrå här och där, så de skulle kunna se var han 
gått fram, de som kom efter. Men Killing tog Skam till hjälp. Han fick 
springa i hans ställe. På så sätt lyckades Killing ringa in ett väldigt 
område, många gånger större än vad kungen kunnat tänka sig. Men han 
stod naturligtvis vid sitt ord likafullt.» — Vgl., Od. ULMA 13230, s. 9 f. 
1939. 

Om personer, som inringade jordområden genom att åka skidor, 
handla ett flertal sägner. Den första här anförda avser Böle by 
i Ore socken i Dalarna: 

Bölsbjörn levde för omkring 400 år sedan i Böle och var så bekant 
för sin styrka att berättelserna härom nådde ända upp till kungen i 
Stockholm. Samtidigt fanns det också i huvudstaden en man, som 
hette Stenbock, vilken aldrig funnit sin överman i brottning. Kungen 
lät då kalla Bölsbjörn till Stockholm för att de båda kämparna skulle få 
pröva sina krafter. Bölsbjörn hörsammade kallelsen och begav sig iväg 
— somliga säga åkande på skidor, andra efter älg — med sin hund som 
följeslagare. Färden gick emellertid med sådan hastighet att hunden 
stupade redan vid Kvalnäset, en udde i Amtmgen, och att det för resan 
bakade brödet ännu var varmt efter framkomsten till Stockholm. Här 
sammanfördes han med Stenbock, vilken hånade honom för hans grova 
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kläder. Bölsbj öm fick nu löfte av kungen att, i händelse han lyckades 
besegra Stenbock, få utbedja sig den belöning, han önskade. 

Så drabbade kämparna samman. I början såg det ut som om Sten-
bock hade övertaget, detta emedan Bölsbjörn ville känna hur mycket 
Stenbock orkade. Men då den senare försökte att sätta krokben för sin 
motståndare, blev Bölsbjörn arg. Han lyfte Stenbock högt över huvudet 
och slog honom sedan i marken med sådan kraft att båda benen avbrötos. 
Hade nu ej den starkå Bölsbjörn stått under kungligt beskydd, torde 
hans styrka ha båtat honom föga, ty Stenbocks vänner gjorde sig redo 
att med vapen i hand anfalla honom. Under kungens beskydd fick han 
dock anträda hemresan, detta sedan han begärt och erhållit löfte om 
segerns lön, nämligen att med full besittningsrätt få tillägna sig så stor 
jordareal, som han med skidor kunde kringgå på en dag. 

Vid hemkomsten inholmade han på detta sätt två kvadratmil 
mellan nuvarande Dalfors och Svabensverks gamla bruk, och dessa 
vidder blevo hans skattefria egendom. Hans tredje son övertog med 
tiden gården och blev stamfader för Grelssläkten. Hans (B:s) båda äldsta 
söner blevo rövare och efter ohyggliga bragder avlivade. — ULMA 2794, 
s. 19 f. 1930. 

Enligt en annan version av samma sägen började Bölsbjörn 
åka i Böle och for sydöver utefter Amungen och hemåt. Då var 
man honom till mötes med dricka. Han var varm och drack för 
mycket på en gång samt blev sjuk och dog (ULMA 540. 1917). 
Sägnen om Bölsbjörn finnes vidare återgiven av Karl-Erik Forss- 
lund' samt upptecknad i ULMA 12721. 

Samma sägen kännes lätt igen i följande version: 

»Nupafinnen han kom och byggde i Nupa här. Det är en gammal 
släkt; den är jag också släkt med. Den där finnen gjorde en välgärning 
mot kungen eller drottningen [variant: brottades med en finne hos kungen] 
och skulle få så mycket jord, som han kunde gå ikring [var.: kunde gå 
ikring på ett par brädlappar; var.: kunde ta in] på en dag. Då åkte han 
skidor och åkte ikring 15.218 tunnland; det är själva Nupa och Räka i 
Voxna bruk.» — His., Voxna. ULMA 12721: 33, s. 40 ff. 1938. 

Nära sägnen om Bölsbjörn står även den om Rännkarlrået i 
Öje i Malung, Dalarna: 

»Ännu förtäljes om Arf Sven i öje (gårdsnamnet Arfs finns här allt-
jämt), en mäktig man under katolska tiden, så mäktig att man aldrig 

1) Med Dalälven från källorna till havet, I: 3 (1920), a. 86. 
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började ringa vid julottan, förrän man sett hans stickbloss i Kvännhus-
battsin (Kvarnhusbacken i Holarna — vintervägen gick där över sjö-
arna). Han sägs ha byggt koret i Malungs kyrka på egen bekostnad och 
lär ha kört sten med oxar. Han (eller en annan Öjså?) berättas ock ha 
gjort riket en stor tjänst och fått löfte att önska sig något till lön; då 
bad han att få så mycket jord, som en man kunde intaga på en dag, 
när han gick på två brädlappar; det skulle han få och skickade ut en styv 
skidlöpare, folk från Öje gick emot honom med dricka, men vid en tjärn 
stöp han och dog. Man hade emellertid också följt honom och huggit 
märken i stammarna och gjort rå, det kallas ännu Rännkarråä, och både 
råstakar och rösen lära finnas kvar liksom en ramsa om rågången: 'Från 
Wänjans rå till Bötå knä, från Bötå knä till Bötå böj, från Bötå böj till 
Öje ö, från öje ö till öjsbergs sker (hårt k), från öjsbergs sker till Rå-
hammars häll, från Råhammars häll till Tjörkbärges röse.' Det påstås 
att öjeboma vid storskiftet gjorde anspråk på att få detta område, och 
faktiskt fingo de jämförelsevis mera skog än Malung, efter som de hade 
mera kreatur.»' 

Rännkarlråets sträckning har undersökts och ställts i belys-
ning av sägnen av Niss Hjalmar Matsson.2  

I nedan anförda sägen är det fråga om att skaffa sig jaktmark 
genom omfärd kring ett område: 

»Torille skulle få den jaktmark, han kunde gå omkring på en dag. 
Han spände då på sig sina kvickskidor och hann gå följande sträcka: från 
Funäsdalen gick han om första, andra och tredje krök, vidare förbi Tän-
näs hammare och Tramsj ö nor och kom fram till Ljusnan och följde 
Ljusne älv tillbaka.» — Hrj., Hede. ULMA 1200, s. 607. 1926. 

Tidsbestämningen har i följande sägen ersatts med en begräns-
ning av annat slag. Man fick taga in så stort område, som näver-
skorna höllo till att gå omkring: 

»Kontskor det gjorde de av näver förr; tocka skulle de gå med, 
och när de hade gått en hel dag, och då var det ett mil, och när de hade 
gått ikring ett jordstycke, så länge som skorna höll, då var det deras jord.» 
— Vml., Ljusnarsberg. ULMA 12795, s. 2. 1938. 

Sägner av här ifrågavarande art äro vitt spridda utanför vårt 
land. Omfärden kunde ske genom att man gick, åkte eller red om- 

K.-E. Forsslund, a. a. II: 4, s. 19. 
Rännkarlrået. En skidlöparsägen från Malung (Malungs idrottsförenings 

minnesskrift 1920-1945, s. 31 if.). 
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kring det område, som man ville taga i besittning, men även genom 
plöjning. Så berättar Snorre om hur Gefiun fick löfte av svea-
konungen Gylfi att taga så mycket jord, som hon med fyra oxar 
kunde plöja omkring på ett dygn. Gefiun plöjde upp ett stycke, 
som oxarna drogo ut i havet. Därav blev Själland. Där detta 
jordstycke tidigare legat, uppstod en sjö, Mälaren.1  

Redan Livius nämner detta sätt att utmäta jordegendom, då 
han berättar om Horatius Coeles: 

»Grata erga tantam virtutem civitas statua in comitio posita ; 
agri quantum uno die circumaravit datum.»2  

Jacob Grimm har samlat en del äldre belägg på sägner om 
besittningstagande genom omfärd.3  Dessa sägner tillhöra den 
gängse typen, ehuru möjligheterna att färdas omkring området 
begränsas på olika, ibland skämtsamma sätt. 

Sägnerna om besittningstagande genom omfärd äro att be-
trakta som diktalster, och det vore fåfängt att söka finna en kärna 
av sanning i varje enskild sägen. Likväl får man icke underlåta 
att pröva möjligheten av att denna sägendiktning i sin helhet kan 
som grund ha sedan länge försvunna, faktiska förhållanden. Själv-
klart är, att om besittningstagande genom omfärd verkligen har 
praktiserats, så måste det ha varit på en tid, då stora arealer ännu 
lågo outnyttjade och utan ägare och alltså landnam i detta ords 
vanliga bemärkelse kunde äga rum. Detta besittningstagande 
skulle då ha skett på det sättet att landnamsmannen färdades om-
kring — inringade — det område, som han ville taga in. 

Ett av de grundläggande dragen i den svenska folktron var 
föreställningen att naturen behärskades av övernaturliga väsen. 
Människan var en inkräktare, och för att man skulle kunna ut- 

Edda Snorra Sturlusonar, udg. ved Finnur Jönsson (1931), s. 8. 
Liv. II: 10, 12. Även hos Sext. Aur. Victor, Liber de viris illustribus 

urbis Rom, 11 (Pichlmayrs upp!., Teubner, Leipzig 1911): »Staten var tacksam 
för en så stor tapperhet: en staty restes på Comitium, och man gav honom så 
mycket jord som han plöjde omkring på en dag.» (Övers, av detta och följ. 
latinska citat s. 102 och s. 103 ha gjorts av doc. Bengt Melin.) 

A. a., s. 86 ff. 
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nyttja ett naturområde, måste de rådande makterna antingen 
betvingas eller mutas. Eljest kunde människan icke draga nytta 
av t. ex. jorden eller fiskevattnet. Därför upptände man en eld 
på den plats, där ett hus skulle byggas. Man spottade på marken, 
innan man satte sig på den. Före badet band man näcken, för att 
denne icke skulle kunna skada en. För att oskadliggöra sjörået 
vid fiske satte man upp ett sälhuvud på en stång o. s. v. 

Till raden av dylika magiska metoder sluter sig omfärden. 
Denna innebär, vare sig den utföres gående, ridande, åkande eller 
på skidor, en inringning av ett område, d. v. s. att en sluten krets 
drages omkring detta. I den folkliga magien äro de eircumambu-
latoriska åtgärderna synnerligen vanliga i de mest skilda samman-
hang och i olika delar av världen. Nilsson säger om dessa bruk i 
den grekiska kulten bl. a.: »Der Rundgang, dem schon an und fur 
sieh ein feierlicher Charakter zukommen mag, ist ein ständiges 
Requisit des Kults geworden und hat daher seine alte Bedeutung 
einer bannenden und abwehrenden Einkreisung eingebilsst.»1  
Knuchel, som ägnat dessa seder en särskild undersökning, har 
funnit att de äro av »zwei prinzipiell versehiedene Arten — — 
einerseits Begehungen, denen der Gedanke einer 'Bindung' zu 
grunde liegt, andererseits Bräuche, die das Ziehen eines 'Schutz-
kreises' (also eine 'Trennung') bezwecken. Auf diese beiden Grund-
ideen kan man fast alle Umwandlungsriten zuriickfiihren, wenn 
man sie sorgfältig von den tberschichtungen der Folgezeit befreit.»2  

Utan tvivel har den här citerade författaren i stort sett rätt, 
även om icke varje bruk av hithörande typ kan pressas in i de av 
honom uppställda kategorierna. För det slag av omfärd, med vil-
ket vi här sysselsätta oss, är hans schema dock helt tillfyllest. En 
mera ingående behandling av de bruk, som kunna ha betydelse 
för vår undersökning, skulle föra alltför långt. Jag hänvisar där-
för till Knuchels rika materialsamling och nöjer mig i stället med 
att anföra några få exempel på omfärd, huvudsakligen hämtade 
ur svensk folktradition. 

i) Martin P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion (Handbuch 
der Altertumswissenschaft V: 2: 1), s. 104. Här finnas även hänvisningar till 
ytterligare litteratur. 

2) A. a., s. 3. 
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Den besådda åkern skyddades mot onda makter bl. a. genom 
att man gick eller körde runt densamma: 

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

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

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

Även annan egendom än jord skyddades genom omfärd.' Jag 
har tidigare försökt visa att den i vårt land på våren utövade s. k. 
barfotaspringningen går tillbaka på omfärd av ifrågavarande slag.2  

Från isländsk tradition härrör följande exempel på omfärd 
runt gården: 

»Petur sagte, seine Mutter habe an jedem Sylvesterabend das Gehöft 
umschritten und gesprochen: 'Es mögen kommen, die kommen wollen, 
es mögen fortgehen (fara), die fortgehen wollen, mir und den Meinen 
ohne Schaden'.»3  

Om en som trollkunnig ansedd kvinna meddelas i ett åländskt 
domstolsprotokoll från år 1666 att hon »hafver lupit nakot om-
kring sin gårdh.»4  Ur det sentida svenska materialet må återges 
ytterligare några få uppgifter: 

»Om det var någon i gården, som höll på att bygga sig en ny stuga, 
så skulle han på julafton gå tre varv motsols kring stugan och kasta in 
en julkorv genom dörren. Det gjorde man för att få lycka med gården. 
— — Ty man timrade gärna upp en stuga en sommar och inredde den 
nästa sommar, för att timringen skulle få tid att sätta sig, d. v. s. sjunka 
ihop.» — Vbt., Norsj ö. ULMA 3042: 6, s. 14 f. 1929. 

Se exempel av olika slag och från olika länder hos Knuchel, a. a. 
J. Ejdestam, Krets- och barfotagång (Svenska landsmål och svenskt 

folkliv 1943-1944), s. 195 ff. 
M. Lehmann-FillAs, Kulturgeschichtliches aus Island (Zeitschrift des 

Vereins för Volkskunde 6), s. 382. 
R. Hansen, Bidrag till Finlands historia 2, s. 267. 
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»Jag såg en dymmelonsdag på kvällen, sedan solen gått ned, en 
käring, som sprang naken omkring ladugården en gång. Det var för att 
bevara kreaturen (för vad vet ej sagesm.).» — Sdm., Björkvik. ULMA 
10042, s. 75. 1932. 

»När man i ett visst angivet fall skulle häva förgöring i en ladugård, 
skulle man gå runt ladugården i fråga ett föreskrivet antal gånger mot-
sols. Enligt ordination av en trollkunnig.» — Upl., östervåla. ULMA 
14600, s. 13 f. 1941. 

»I Forsås hände det en midsommarnatt att de såg att en käring 
sprang tre gånger motsols kring sin egen ladugård och bar ett vitt kläde 
i handen. Men vad hon tänkte med det, det vet man inte.» — Ang., 
Ramsele. ULMA 1919: 18, s. 8. 1928. 

»Då de skulle släppa vall på våren vid Björbotorpet, där jag tjänade, 
så dagen förut var 'Erker med knytet' där och skulle ordna med korna, 
så det inte skulle ske några olyckor med dem under sommaren. Det var 
elva stycken kor där, som stod i ladugården, så gubben fick ett stort 
arbete. För var ko, som stod där, sprang han tre gånger motsols omkring 
ladugården, och så var han inne hos kon för vart varv och viskade något 
i örat på henne, och det skulle sedan skydda henne för allt ont under 
sommaren, men vad han viskade till henne, det talade han inte om, 
för det var hans förtjänst där.» — Nrk., Glanshammar. ULMA 8490, 
s. 3. 1935. 

Det är helt naturligt, att om man ville taga ett jordområde i 
besittning och därvid alltså måste betvinga de övernaturliga mak-
terna, man brukade sådana metoder, som vanligen plägade an-
vändas mot dessa väsen. Under sådana förhållanden ter sig om-
färden som en fullt normal åtgärd vid landnam. De nyss anförda 
exemplen på omfärd ha dock intet omedelbart samband med 
besittningstagande av egendom. För att erhålla ett i detta av-
seende fullgott jämförelsematerial är det nödvändigt att finna 
uppgifter om att människor ha färdats runt omkring naturområ-
den, vilka de i något avseende ha velat utnyttja. Sådana upp-
gifter påträffas också. Följande skildringar härröra från Över- 
kalix socken, Norrbotten: 

»I Jokk såg jag påsknatten 1908 följande: På påskafton togo hus-
bönderna i var gård fram gårdens koskälla och spände den om halsen 
på sig själva. Med byåldermannen i spetsen skidade de bort mot betes-
markerna. De åkte över och omkring dessa. Då man kom hem igen, 
hängde man skällorna på skällkorna. På min fråga varför man gjorde så, 
svarade en gumma: 'så att korna bevaras på betet'.» — ULMA 8240, 
s. 2. 1935. 
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»Påsknatt tog husbonden i gården koskällan och hängde den om 
halsen. Med skidor begav han sig ut till betesmarkerna. Dessa ringade 
han in med ett skidspår. Då han kom hem igen, vilket skedde innan mid-
natt, hällde han salt i skällan. Av detta salt gav han var ko en del och 
lät dem slicka i sig saltet. Vid midnatt hängde han skällan på skällkon.» 
— ULMA 8404, s. 1. 1935. 

Den förklaring, som gives till detta bruk i den första av dessa 
båda uppteckningar, kan synas tvetydig. Ettdera kan den tolkas 
så, att korna skulle bevaras för ont, eller så, att de icke skulle av-
lägsna sig från betesmarkerna genom att gå över den uppdragna 
linjen. Som emellertid kreaturen sannolikt vallades under betes-
gången i ifrågavarande trakt, faller möjligen den senare förkla-
ringen, och avsikten med bruket blir då tydlig nog: det gällde att 
freda betesmarkerna för onda makter. Om verkan av omfärden 
tänktes riktad utåt — så att det var en skyddskrets mot utifrån 
kommande ont, som dragits upp — eller inåt, så att de på området 
varande makterna bundos eller betvingades, är svårare att avgöra. 
Den senare tankegången låg måhända närmast till hands, efter-
som ju just de inringade markerna skulle utnyttjas. Möjligt är 
kanske dock att den uppdragna kretsen troddes verka såväl bin-
dande inåt som avvärjande utåt. 

Ett exempel på att övernaturliga väsen troddes kunna till-
fångatagas genom omfärd är följande: 

»Sjöboskap fångades, om man kunde ringa inne den, springa om-
kring sjöråa.» — Vgl., Korsberga. ULMA 8276, s. 13. 1935. 

Att omfärden kunde tänkas ha sådan verkan, att den inringade 
platsen frigjordes från ont, framgår med önskvärd tydlighet av 
nedanstående uppgift, som även ställer den nyss skildrade om-
färden kring betesmarkerna i klarare belysning: 

»Vallaren skulle jämt ha med sig en penning och eldföre (liten påse 
av tyg med tinta och fnöske), så att han inte blev vargbiten. Första 
gången på sommaren han var vid en ståndholl, skulle han gå runt den 
tre gånger, så friade han kreaturen från trolldom.» — Dl., Transtrand. 
337: 1, s. 108. 1917. 

I följande fall synes det vara fråga om en skyddskrets med 
verkan riktad utåt. Att vi här ha att göra med lapsk — om ur- 

1) viloplats för boskapen. 
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sprunglig eller icke kan ej avgöras — och inte svensk folktro, spe-
lar ingen roll: 

»Två lappar hade blivit fiender till varandra. Den ene, som var 
bofast och trollkarl, hotade att skicka en varg till den andres hjord för 
att föröda den. Den hotade lappen företog då följande: »Han gick 
runt omkring ett område, tillräckligt stort att räcka till betesmark åt 
hans hjord för hela vintern, och märkte ut det; sedan rev han med tän-
derna av spetsarna på trädens grenar och buskarnas kvistar här och där 
runt omkring området. Denna skyddsåtgärd neutraliserade trollkarlens 
makt, och någon varg kom inte till hjorden.»' 

Ovan ha vi i en sägen från Härjedalen sett hur Torille tog 
jaktmark genom att färdas omkring ett område. Härmed kan 
jämföras en uppgift från Mellösa i Södermanland: 

»En gubbe från östtorp lär på påskmorgonen, innan solen gått upp, 
ha inringat ett område så stort som möjligt, där han sedan fick god jakt-
lycka under året.» — ULMA 811, s. 23. 1923. 

Av delvis annat slag äro följande uppgifter. Det framgår klart 
att man ringade in områden till jaktmark, men härtill kommer 
en ny synpunkt, nämligen hävdandet av rätten till området gent-
emot andra människor: 

»Det var en gammal skytt i Lerum, som sa' att han kunde 'ringa 
fågel'. När han hade gått runt ett område, var det inte lönt för någon 
annan att försöka skjuta något där.» — Vgl., Lerum. IFGH 2374, s. 51. 
1931. 

»Förr i världen, ocket det var skytte eller fiske — det skulle vara 
på långfredagsmorgonen — då gick de och holmade in ett område, som 
de skulle ha, och då var det mest omöjligt för någon annan till få något 
där.» — Vml., Ljusnarsberg. ULMA 2977: 16, s. 2. 1926. 

»Morfar var jägare på sin tid. Han hade sådan makt, att när han 
hade holmat omkring en jaktmark, stor eller liten, så fanns det ingen 
mer än han, som kunde skjuta ett djur på den. Han bevarade allt vilt, 
som var där. Vad han sade, när han gick omkring området, vet jag 
inte. Så hade han en annan makt, att det tog inte eld i den skog, som 
han hade holmat.» — Vrm., Gustav Adolf. IFGH 3683, s. 48. 1935. 

Liksom skogsrået rådde över djuren i skogen, hade sjörået 
makten över fiskarna i vattnet. För att få fiskelycka gällde det 

1) H. Grundström, Spridda drag ur lapsk folktro (Svenska landsmål och 
svenskt folkliv 1943-1944), s. 90 f. 

7-46709 Sv. landamcit 
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-att vara vän med sjörået eller beröva det dess makt. Otaliga 
exempel finnas, som visa att denna föreställning har varit levande 
hos folket. I följande fall kommer omfärden till användning, och 
det är alldeles klart att det är fråga om en verkan inåt med oskad-
liggörande av det väsen, som har makten: 

»Om en skulle få tur med redskapet, som en satte ut, så skulle en ro 
tre gånger motsols med det omkring den plats, som en skulle fiska på.» — 
Vrm., Gustav Adolf. IFGH 3771, s. 39. 1936. 

I viss mån jämförbar härmed är nedan relaterade metod: 

»För att de skulle få god fisklycka, tog de kyrkogårdsjord och strödde 
runt ikring tjärnet, men det var noga med att det blev en öppning, så 
att inte råa blev instängd.» — Vrm., Lekvattnet. ULMA 4999, s. 4. 
1932. 

I nedanstående uppteckning säges att det blott var själva 
fiskeplatsen i sjön, som skulle inringas på detta sätt: 

»De sade förr i världen att de skulle passa på och ta lite av jord-
fästningssanden, som prästen på en begravning öst över kistan. Den 
sanden skulle de ta med sig ut på en sjö och strö ut den i vattnet i en 
stor ring. Inom den ringen skulle fisken samlas. För att komma åt att 
fiska där måste de emellertid se till att de gjorde en öppning på ringen, 
där de kunde ro in själva.» — Gst., Valbo. ULMA 10059, s. 33. 1932. 

Odlade man upp eller besådde jorden omkring et.t övernatur-
ligt väsens boplats, oskadliggjordes detta väsen. Från Skånings-
Åsaka i Västergötland berättas om en man, som sådde korn runt 
sjön som skydd mot sjöfrun. Då han var nästan färdig, kom hon 
och bad att han icke skulle så helt omkring sjön. Han lovade detta 
på villkor att han skulle få bra med fisk (ULMA 111: 297, s. 19. 
1899). Från Hudene i samma landskap meddelas att, om man 
odlade upp jorden omkring ett berg, i vilket trollen höllo till, dessa 
måste flytta (ULMA 9049, s. 13. 1935). »Sådde man hampa kring 
gården, skydde troll och sådant platsen», heter det i en uppteck-
ning från Ockelbo i Gästrikland (ULMA 17035, s. 2. 1944). 

Verkan av omfärden förstärktes, om ett föremål med magisk 
betydelse medfördes. Exempel härpå ha lämnats ovan. Ett av 
de pålitligaste magiska objekten med verkan mot de övernaturliga 
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makterna var elden. Enligt en uppgift från V. Vingåker, Söder-
manland, skulle man lägga svavel och tjära på en spade eller 
skyffel, tända på detta samt hållande det hela högt över huvudet 
gå baklänges motsols runt omkring gården och ropa: »Lede troll, 
fly härifrån, på min mark gör inget rån!» (ULMA 8420, s. 3. 1935). 

Av likartat slag är även nedanstående: 

»Eld bars runt åkrarna, antagligen på skärtorsdag, i en bleckflaska. 
Då skulle inte den jätten, som råder över vädret, få någon makt att för-
störa grödan. Så hade fru Skoglunds husbonde sagt, då hon tjänte i 
Trätte, Långelanda socken. Hon var då femton år gammal.» — Bhl., 
Långelanda. VFF 1708, s. 50. 1928. 

Följande skildringar ge fullt klara belägg för att omfärd med 
eld brukades för att beröva de härskande väsendena makten över 
de nya områden, som tagits i besittning av människorna. 

»Tolfte maj bars eld runt vallbrotten eller intäcken (nyodlingarna), 
som ansågs vara rövade från skogsrået, madkäringen, mossgubben m. fl. 
Dessa ville denna natt ha sitt land åter.» — Vgl., Laske härad. Arill, 
Vårhalvårets märkesdagar, arbetsliv och fester i Västsverige (Skrifter 
utgivna till Göteborgs stads trehundraårsjubileum 15), s. 26. 

»Det var en torpare under Råbäck, som brukade att odla litet ny-
mark för vart år. En dag i maj så tog han en eldbrand och gick runt ny-
odlingen med den för att inte trollen skulle komma och förgöra jorden. 
Han hade tagit jorden från trollen. De fick inte ta den tillbaka. Det 
var i mitten av maj, som han brukade gå med elden.» — Vgl., Väster-
plana. IFGH 4152, s. 59. 1938. 

Att landnam ägt rum genom anlitande av magiska åtgärder 
riktade mot de övernaturliga makterna, har redan på ett otve-
tydigt sätt visats av Dag Strömbäck. Denne har sammanställt 
ett flertal uppgifter ur fornisländska källor om hur land togs i be-
sittning av nybyggarna genom att eld fördes över landnamet.1  
136r6lfr Mostrarskegg tog land från Stafå till en å, som han kallade 
Dörså, genom att fara däröver med eld. Jgrundr gode for likaså 
med eld över en jordremsa, som ännu ingen tagit. Om en man vid 
namn Sxmundr berättas att han for med eld enligt gammal sed 
och tog sig land. Vidare anföras av Strömbäck exempel, som visa 

1) »Att helga land» (Festskrift tillägnad Axel Hägerström. 1928), s. 203 if. 
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att land kunde tagas genom att eldar tändes på marken. Helge 
den magre tog i besittning hela Eyjafkrbr mellan Siglunes och 
Reynisnes och gjorde en stor eld vid varje flodmynning och helgade 
på så sätt åt sig hela bygden. 

Strömbäck menar att detta förfarande var riktat mot de härs-
kande övernaturliga makterna: »Endast med eld kunde dessa be-
tvingas och deras land tagas i besittning. Att ta land innebär i 
detta fall alltså att med magiska medel tvinga de rådande mak-
terna till underkastelse. Den primitiva föreställningen om natur-
väsendena som ett lands första bebyggare och härskare — — fram-
träder här med all önskvärd tydlighet.»' 

Av största intresse är att kunna konstatera att det isländska 
landnamsförfarandet med eld var godkänt av den högsta statliga 
myndigheten och därmed ur juridisk synpunkt auktoriserat. En-
ligt påbud av Harald hårfager skulle nämligen ingen taga mera 
land än han kunde med sitt skeppsmanskap fara över med eld på 
en dag. I Viga-Gliims saga meddelar Hallbera den förre ägaren 
av en gård att denne nu måste ge sig av, ty hon har låtit föra eld 
på egendomen. Av denna uppgift att döma synes bruket av eld 
ha blivit en juridisk handling i samband med privat jordegendoms 
övertagande. Härmed må jämföras följande episod, likaledes 
återgiven av Strömbäck. Det berättas om Oddr Qnundarson att 
han lägger beslag på en egendom, vars ägare har av sina vedersakare 
blivit innebränd i sitt eget hus. När husen äro i det närmaste ned-
brunna, kommer Oddr till stället, rider fram till ett av gårdshusen, 
i vilket det ännu brinner, rycker loss en björkbjälke ur huset, rider 
motsols omkring husen och säger: »Här tar jag mig land, därför 
att jag nu ej här ser en bebodd gård; hör det, I vittnen, som ären 
här» (Her nem ek mer land, fyrer pui, at her se ek mi eige byggan 
bolstap: here pat våttar, peir er hiå ero). Han sporrar sedan 
hästen och rider därifrån. Det är möjligt att Oddr ansåg sig ha 
rättmätiga anspråk å denna egendom. Strömbäck anmärker bl. a.: 
»Att Oddr efter denna procedur betraktade den brunna gården 
såsom sin egendom — trots att den innebrände efterlämnade 
bröstarvinge — framgår i sagans fortsättning — —.» Det bör be- 

1) A. a., s. 205 f. 
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aktas att Oddr tager de närvarande till vittnen på sitt tillväga-
gångssätt; detta torde alltså böra uppfattas som en fullt laglig 
handling vid övertagande av jordegendom. 

Genom Strömbäcks undersökningar har sålunda fastslagits att 
land har tagits i besittning med magiska åtgärder. Det har också 
framgått att dessa åtgärder ha betraktats som legala eller normala 
icke blott vid landnam utan även vid övertagande av egendom. 

Vidare är Harald hårfagers påbud, som avsåg att begränsa 
landnamets omfattning, att lägga märke till. Utan tvivel har det 
slags tidsbegränsning, som förekommer i omfärdssägnerna — i 
den mån en realitet skulle finnas bakom en dylik sägen — till-
kommit av samma anledning och behöver icke, såsom sketti, för-
klaras med att jord fick tagas efter personlig prestationsförmåga. 
Det bör också framhållas att i denna diktning tidsbegränsningen 
ju är nödvändig för sägnens innehåll. 

I det föregående ha vi sett exempel på att omfärd har kommit 
till användning, då man velat utnyttja ett område på visst sätt, 
såsom till bete för boskapen, för jakt och fiske. Ävenledes har det 
visats att omfärd har företagits omkring nyodlingar. Däremot 
har ännu icke något belägg — med undantag för Oddr Qnundar-
sons tillvägagångssätt, vari dock elden kan ha utgjort det väsent-
liga momentet — lämnats på att omfärd förekommit som juridisk 
handling vid egentligt landnam eller vid övertagande av jordegen-
dom. Emellertid finnas exempel även härpå. 

Pratorius berättar efter Bretkius om de gamla preussarna att 
de, då de slogo läger, färdades runt omkring en plats samt stucko 
ned spjutet där som tecken på att platsen var tagen, på det att 
ingen annan skulle slå sig ned på samma ställe.a 

Det är i detta fall tydligt att omfärden säkrade dispositions-
rätten till platsen åt den, som först hann företaga denna procedur. 
Här har övertron fått vika och ersatts med den mera praktiska 
synpunkt, som hävdandet av besittningsrätten gentemot med- 

Grimm, a. a., s. 87. Å. Holmbäck, Studier över de svenska allmänning-
arnas historia (Uppsala Universitets årsskrift 1920, <Juridik 1), s. 17 not. 

H. Usener, Ober vergleichende Sitten- und Rechtsgeschichte (Hessische 
Blätter fiir Volkskunde I. 1902), s. 203, not 1. 



102 J. EJDESTAM 

människorna innebär, en utveckling som f. ö. spåras även i de ovan 
anförda svenska beläggen på omfärd omkring jaktmarkerna. 
Spjutet utmärkte att platsen redan var intagen. Om spjutets 
funktion vid detta tillfälle ursprungligen varit av rent praktisk 
art eller om syftet därmed varit ett avvärjande av de övernaturliga 
makterna är svårt att avgöra. Åtskilliga paralleller finnas, som 
tala för det sistnämnda förhållandet.' 

Ur de romerska digesterna hämtas följande: 

»Et apiscimur possessionem corpore et animo, neque per se animo 
aut per se corpore. quod autem diximus et corpore et animo adquirere nos 
debere possessionem, non utique ita accipiendum est, ut qui lundum possidere 
velit, omnes glebas circumambulet: sed suf ficit quamlibet partem eius fundi 
introire, dum mente et cogitatione hac sit, uti totum lundum usque ad 
terminum velit possidere.»2  

Av denna passus att döma synes det i den romerska rätten 
tidigare ha varit en juridisk formalitet vid övertagande av jord-
egendom att den nye ägaren skulle färdas omkring (circumambu-
lare) denna. Någon annan motivering framskymtar icke; ej heller 
nämnas vittnen, som skulle deltaga i omfärden för att fastställa 
egendomens omfattning. Emellertid vore det (numera) — enligt 
citatet härovan — tillräckligt att beträda en del av området, och 
äganderätten skulle gälla hela detta.3  

Se Strömbäck, a. a., s. 215 ff.; Amira, Der Stab in der germanischen 
Rechtssymbolik (1909), olika ställen. 

Corpus juris civilis I (1905), s. 698 (XLI, 2, 3, § 1, Digesta, ed. Momm-
sen): »Vi förvärva egendom med kroppen och själen och inte enbart med själen 
eller enbart med kroppen. Men detta, som vi sagt, att vi böra förvärva egen-
dom både med kroppen och själen, får ingalunda uppfattas så, att den som vill 
taga en jordegendom i besittning, skall gå runt omkring alla dess torvor, utan 
det räcker att beträda en del, vilken som helst, av denna jordegendom, blott 
han har den avsikten och tanken att vilja taga hela jordegendomen ända till 
gränsen i besittning.» 

Jfr bruket att vid romerska stadsgrundningar plöja runt omkring den 
plats, på vilken staden skulle uppbyggas. Jfr även den romerska festen »amb-
urbium», varvid omfärd ägde rum. Usener, a. a., s. 20 f. Dens., Religions-
geschichtliche Untersuchungen I (1911), s. 304 ff. De årligen i Tyskland före-
kommande »Grenzbegehungen», »Grenzumgänge» o. s. v. betraktas som en upp-
repning av den första omfärden. Se Knuchel, a. a., s. 107, not 3, med litteratur-
anvisningar. 
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Märkligt nog föreligger från ungefär samma tid som Corpus 
juris civilis en uppgift om att en person fått taga så mycket jord, 
som han kunde färdas omkring på en dag. Från år 496 finnes näm- 
ligen ett diplom, utfärdat av konung Klodvig och av följande 
lydelse: 

»Taliter honoravimus, ut guantumcungue suo asino sedens una die 
circa locum suum nobis traditum et commendatum de nostris liscis circuis-
set, perpetuo per nostram regalem benelicentiam habeat.»1  

Över huvud taget synes besittningstagande genom omfärd ha 
haft en förekomst, som sträcker sig vida bortom indoeuropeiskt 
område. Så meddelas om en dylik sed hos Kekchiindianerna i 
Guatemala: 

»Die unbewohnten oder sehr schwach besiedelten Urwaldflächen, 
wo an Wegteilungen noch keine Holzkreuze errichtet sind, stehen noch 
ausschliesslich unter der Herrschaft des Tzultacca (Gott: Unser Vater 
von Berg und Tal). Wagt ein Indianer in einem solchen Gebiet sich nie-
derzulassen, so umwandelt er zunächst so viel Land, als er in einem Tag 
umwandern kann, und schlägt an den vier Kardinalpunkten je ein Bäum-
chen um.»2  

Dock behöva vi ingalunda gå till den romerska rätten eller till 
andra världsdelar för att träffa på omfärd i samband med besitt-
ningstagande av jord. I Västgötalagen återfinnes följande stad- 
gande: 

»Köpe skal taka at pees hwnde eer jord stel umfEerd at varpte. ok 
han tua af hEendi veerpi at vterpee. per allir skulu tak Ee i hand bapvm 
pem pa mr ok köpfEestum bundit. Ryvi meep. III. markum pten ryuEe 
uill. Comber eigh köpruui uid sin farit mr. pa siunEetting gute fin i pem 
svin vmfEerp vierpeer ok allum pem ser iorp eeghu i by skal gangEe um 
akrEe. ok Eengiwr. ok sua apteer a topt simn. Illiz pa ennor stater. 
pa skal pen variee ser iorp stel Een fyr illiz een umfeerp kombEer. a. Illiz 
sipten pa skal pten varPee sum köpir.» — Collin-Schlyter, Westgöta-
Lagen (1827), s. 42. 

1) Grimm, a. a., s. 86: *Vi ha belönat honom på så sätt, att han genom 
vår kungliga välvilja må, för all framtid innehava så mycket jord runt omkring 
sin egendom, vilken han överlämnat och anförtrott åt oss, som han, sittande 
på sin åsna, kan färdas omkring på en dag.* 

9 K. Sapper, Religiöse Gebräuche und Anschauungen der Kekchi-Indianer, 
Archiv fiir Religionswissenchaft VII, s. 459. 
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(»Köparen skall taga två å dens vägnar, som jorden säljer, att an-
svara för omfärden, och denne två på den förres vägnar, som svara för 
köpeskillingen. De alla skola taga båda parterna i hand. Sedan är (det 
preliminära) köpeavtalet ingånget. Häve det med tre marker (såsom 
vite) den, som häva vill. Köpeavtal får icke hävas, sedan omfärd skett. 
Då skall sjunätting hållas för den, som ansvarar för omfärden, och alla 
dem, som äga jord i byn. Man skall gå omkring åkrar och ängar och till-
baka till tomten sedan. Göres då invändning (mot den uppgivna rå-
gången) någonstädes, då skall den svara, som säljer, om invändningen 
göres, innan omfärd skett. Göres invändningen senare, då skall den svara, 
som köper.») — N. Beckman, Äldre västgötalagen (1924), s. 63. 

Östgötalagen har följande: 

»Nu uill kunungwr almmning swlia pa skal stallare hans uapa ripa: 
bonde skal hanum pry borp uppe halda: ok faest at eghn taka: ok skal 
han bref taka: nu klandas sipan: pa hal.= bondin uitzs ork.» — Collin—
Schlyter, Östgöta-Lagen, s. 134. 

(»Nu vill konungen sälja allmänning. Då skall hans stallare rida 
gränsgången; bonden skall hålla för honom tre måltider och mottaga 
stadfästelse på jorden, och han skall mottaga brev därpå. Nu yrkas 
sedan ändring; då har bonden vitsord.») — Holmbäck—Wessen, Öst-
götalagen, s. 140. 

Även ITälsingelagen har likartade bestämmelser, ehuru det 
här är fråga om intag av jord. I denna lag finna vi även ett annat 
stadgande om besittningstagande. Hela stycket anföres i ett sam-
manhang: 

»Vil man taka by a zempnee aa almannungee. pa taki a bre p wip 
been sum förra byghdi. swa ath han hanom anktee fortaki. taki swa 
skogh sum by ze ampni swa brepeen skogh sum aker ok ang. r wtmark. 
taki twa styltingx rast lankt Swa langh scal styltingx rast wara. 
aki heman form sool vm stapu tima. gen iulum ok huggi störa las, ok 
kumi ater vm mipian dagh. pixt r lagha tak. wil han taka till aker aller 
seng. pa skal han rypiee pre dyssieer. ok göra eth hus i fira knutar. ok 
gangi vm teektam. ok meerki teekt map .H. witnum. ok ~ra piet lagha 
tak hans.» — Schlyter, Helsinge-Lagen, s. 78 f. 

(»Vill någon taga upp mark för en gård å allmänning, då skall han 
göra det bredvid den som har byggt förut, så att han icke tager bort 
något för honom. Han må taga skog så väl som mark för gård, lika 
bred skog som hans åker och äng äro utmärkta; han må taga en stöttings-
mil långt åt båda hållen. Så lång skall en stöttingsmil vara: man må åka 
hemifrån före sol vid solståndstid mot jul och hugga ett lass stör och 
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komma åter vid middagstid. Det är laga intaga. Vill han intaga till 
åker eller äng, då skall han röja till tre dösar och bygga ett hus i fyra 
knutar, och han må gå kring intagan och sätta märken kring den med 
två vittnen; och det skall vara hans laga intaga.») — Holmbäck-Wessen, 
Hälsingelagen, s. 377. 

Frågan är nu om det är riktigt att sammanställa folktrons och 
folksedens omfärd med lagbestämmelsernas. Dessa senare skulle 
då antagas ha sitt upphov i folkets religiösa föreställningsvärld, 
och utvecklingen skulle ha tett sig på följande sätt: Vid landnam 
måste de övernaturliga makter, som rådde över landet, oskadlig-
göras. Detta skedde genom omfärden, en även i andra hänseenden 
ofta nyttjad magisk metod. Så småningom dog den trosföreställ-
ning, som låg till grund för omfärden, ut, men själva handlingen 
levde kvar som en juridisk formalitet, som kom att användas även 
i samband med övertagandet — genom köp, gåva, förpantning — 
av bebyggd egendom och som därvid tilldelades en viss praktisk 
funktion eller tolkades som en praktisk åtgärd. 

Givetvis kunna invändningar göras mot sammanställandet av 
det primitiva besittningstagandets omfärd med landskapslagarnas 
stadganden om motsvarande handling.1  Omfärdens organisation 
och syfte äro, enligt Västgöta- och Hälsingelagarnas framställning, 
av rent praktisk art med vittnen, som kunde intyga den överlåtna 
eller intagna jordens omfång och utsträckning. Östgötalagen 
avser tydligen också en praktiskt betingad gränsritt. 

Ur vår modernt rationella synpunkt kan det synas utan vidare 
stå klart att omfärden var en praktisk åtgärd. På samma sätt 
tedde sig saken för landskapslagarnas stiftare. Men detta hindrar 
icke att omfärdens ursprung var ett annat. Det är ett väl om-
vittnat faktum att ett magiskt bruks enda möjlighet att leva kvar 
är att det ikläder sig formen av en handling med rationell innebörd. 
Seder och bruk, som icke ha denna förmåga och icke uppfattas 
som lek eller nöje, måste dö. Eller uttryckt på annat sätt och med 
hänsyn till det nu aktuella fallet: När omfärdens magiska inne-
börd hade glömts, kunde likväl själva handlingen bestå, emedan 

1) Jfr även konungens omfärd (i Sverige Eriksgatan), då han tog sitt rike i 
besittning. 
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människorna däri inlade en rent praktisk motivering. Då Väst-
göta- och Östgötalagarna utformades eller redan dessförinnan, 
skulle alltså — om det här förda resonemanget är riktigt — ha 
förekommit ett bruk att den nye ägaren färdades runt sin egendom. 
När nu formerna för överlåtande av jord skulle fastställas i lag, 
uppfattades omfärden som eller gjordes till en syn av gränserna; 
eljest hade den icke haft någon funktion att fylla. Formellt sett 
finnes ingenting som strider emot en sådan utveckling, utan denna 
har paralleller inom många livets områden. 

Landskapslagarnas stadganden om omfärden syfta, såsom 
nyss sagts, till ett fastställande av gränserna för undvikande av 
framtida tvister. Det är dock att märka att åtgärden enligt Väst-
götalagen avsåg blott åkrar och ängar men icke marker av annat 
slag, t. ex. skogen, ehuru denna väl knappast alltigenom var sam-
äga. Varje enskild bondes jord var splittrad på ett antal, ofta 
flera tiotal, tegar på olika ställen av byns ägor. Vanligen voro 
tegarna långa och smala, ibland så smala att man icke kunde vända 
på sin egen teg med en häst utan måste inkräkta på grannens. 
Beckman anmärker' med hänvisning till en ägokarta över Fåle-
bergs by i Hassle socken i Västergötland att en omfärd ibland 
måste ha varit en ganska besvärlig procedur med hänsyn till de 
spridda ägorna. Det förefaller också — ur rationell synpunkt — 
att ha varit helt onödigt att promenera runt dessa åkerlappar, 
som icke voro större än att de väl kunde överblickas i och med 
att man beträdde dem. En ägosyn behövde sålunda icke ha haft 
formen av omfärd. Allt detta kan tyda på att Västgötalagens 
stadganden i ifrågavarande hänseende äro minnen från ett äldre 
bruk av annan innebörd. I detta sammanhang må också fram-
hållas att det ur digesterna hämtade citatet icke, såvitt av texten 
framgår, avser någon omfärd med vittnen, utan innebörden är 
att äganderätten bekräftas i och med att köparen företager denna 
handling. Här kan vidare anmärkas att det icke är fastslaget, att 
de i landskapslagarna nämnda vittnenas funktion ursprungligen 
var att lära känna gränserna; måhända var deras uppgift blott 
att bevittna de formaliteter, som voro förbundna med jordöver- 

1) A. a., s. 62. 
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låtelsen. Ej heller är det möjligt att bortse från att omfärden var 
den viktigaste formaliteten härvidlag. Köpeavtal fick, säger Väst-
götalagen, icke hävas, sedan omfärd skett. Härav är tydligt att 
köparens omfärd var en symbolisk handling för hans tillträdande 
av egendomen. Om omfärden enbart inneburit en gränssyn, borde 
ju köpet därför icke ha behövt bli definitivt. 

Omfärden nämnes i ett flertal svenska diplom och andra hand-
lingar från medeltiden. Ibland finner man sammanställningen 
»skapt» och »umfärp» såsom »hiollo thesse a skapteno med mik  tha 
omferdhen giordis» (1461)1  och »scotamus — — ipsis et irreuocabi-
liter assignamus. cum omni ratificacione. et  modo legum vest-
gotorum. dictis skapt et vmfxrd» (1341).2  Skapt betyder spjut-
stång, spjut, spjutskaft m. m. (Söderwall). Lehmann översätter — 
sannolikt alldeles riktigt — »speer»: »Es wird ein Speer (hasta, 
skapt) aufgepflanzt, an welchen die Festiger die Hände legen.»3  
Spjutets roll i detta fall synes ju helt omotiverad och kan förklaras 
endast såsom en gammal sedvänja, som förlorat sin egentliga 
betydelse. Likheten mellan Prffltorius' skildring av preussarnas 
tillvägagångssätt, då man tog lägerplats, och de svenska upp-
gifterna om spjut och omfärd är alltför slående för att kunna igno-
reras. I båda fallen företogs en omfärd runt området, varpå ett 
spjut stacks ned i marken. Denna likhet tyder på att bägge dessa 
företeelser äro uppkomna ur samma underlag, men preussarnas 
handling står på ett äldre och primitivare stadium än motsvarande 
medeltida svenska. 

Hälsingelagens bestämmelse att man äger taga skog så långt 
åt båda hållen, som man kan fara under begränsad tid och hugga 
ett lass stör, ter sig märklig. Till det yttre skiljer den sig föga från 
sägnernas uppgifter att man fick taga så stort område, som man 
kunde färdas omkring på en dag, men med tanke på ett noggrant 
bestämmande av gränserna hade omfärden varit att föredraga. 

Vestergötlands fornminnesförenings tidskrift 2 (1938), s. 48. Se exempel 
och källanvisningar hos Karl Lehmann, Abhandlungen zur germanischen 
Rechtsgeschichte (1888), s. 99 ff., och Söderwall, Ordbok öfver svenska medel-
tids-språket, art. skapt och umfärp. 

SD 5:29. 
Lehmann, a. a., s. 112. 
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Att antaga att avsikten med lagbestämmelsen var att skog fick 
tagas efter personlig prestationsförmåga är icke välbetänkt, efter-
som andra faktorer, såsom före och terräng i detta fall måste ha 
haft större betydelse för genomförandet än nybyggarens egen 
kraft. Över huvud taget är Hälsingelagens stadgande av sådan 
art, att det är förvånande att man icke använt någon bättre metod 
eller beräkningsgrund. Måhända skulle tillvägagångssättet kunna 
förklaras såsom en mycket ålderdomlig rättshandling. En viss 
möjlighet finnes emellertid för att ifrågavarande förfarande har 
uppstått ur omfärden. Denna utveckling skulle då sammanhänga 
med den specifikt norrländska formen för landnam och bosätt-
ning: denna följde älvdalarna inåt landet, och mark fick tagas 
från älvstranden allt intill bergsryggen. På landnamets fram-
och baksida behövdes sålunda ingen speciell gränsdragning. Om-
färd kunde därför icke praktiskt motiveras och skulle tillika 
ha varit ett besvärligt företag i den terräng, som här förevar. 
I stället för omfärden företogs då en resa åt bägge sidor för att 
fastställa gränserna. För att icke egendomen skulle bli omått-
ligt stor, begränsades landnamet på ovan nämnt sätt, omfärdens 
tidsbestämning — en dag — ersattes med en restriktion av mera 
tillämpligt slag. På detta vis skulle den primitiva och absolut 
icke heller rationella landnamsmetoden i Hälsingelagen kunna 
förklaras. I denna lag finnes ju f. ö. även omfärd nämnd, ehuru 
det då gäller att utmärka intaga för åker och äng. 

Något avgörande be vis för att landskapslagarnas omfärd har 
sitt ursprung i den folkliga magien kan givetvis icke företes. Jag 
skulle kanske också ha tvekat att lägga fram denna teori, om det 
icke med betydligt större säkerhet hade kunnat visas att ett par 
andra i våra landskapslagar förekommande bestämmelser om 
landnam återgå på rena trosföreställningar. I åsyftade fall är det 
magiska grundlaget fullt klart, och jag nöjer mig därför med att 
här blott helt ytligt behandla dem. 

I Östgötalagen finner man följande stadgande om hur en 
gränstvist mellan by och allmänning skall lösas: 

»Nu liggwr gör by ok gamall högha byr ok helnu hyr. nu  liggwr han 
gen almffinninge. nu  skil pem a um skial. pa a standa a Ista ieepre ok 
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öpa 1..3a daghrin r döuastxr. mzellum botolfs mxssu ok mizsomars. fit 
skal hyr agha sum op far höra. i skial gen almcenninge.» — Collin-
Schlyter, Östgöta-Lagen, s. 216. 

(»Nu är det en by, byggd och gammal, by med högar och från heden 
tid; den gränsar intill allmänning. Nu tvista de om gränsen. Då skall 
man stå på äldsta gräskant och ropa, då dagen är dövast, mellan Botolfs-
mässan och midsommar; så långt skall byns ägor gå, som man kan höra 
ropet, i gräns med allmänning.») — Holmbäck-Wessen, östgötalagen, 

216.1  

Den i Östgötalagen nämnda metoden att med rop bestämma 
gränsen mellan byns ägor och allmänningen är icke en till sitt 
ursprung rationell åtgärd. Sitt upphov har den i den folkliga rna-
gien, och den bör sammanställas med vissa liknande användningar 
av ropet i den sentida folktron och folkseden. Mest känt är ropet 
i samband med åtgärder att skaffa sig mjölk- eller smörlycka under 
året. Från större delen av Götaland samt vissa trakter av Svea-
land föreligga uppgifter om att kvinnor vid bestämda tillfällen på 
våren ha begivit sig upp på en höjd eller en dynghög och ropat: 
»Så långt mitt rop höres skall mjölk och samke till mig föras» e. d. 
Då man skulle bada, kunde man binda näcken genom att ropa 

ex.: »Din far var en ståltjuv, din mor var en nåltjuv; så långt 
skall du vara från detta land, som detta rop höres.» 

I det förra av dessa fall tillförsäkrade man sig sålunda avkast-
ningen från kreaturen inom det område, över vilket ropet hördes. 
I det senare fallet oskadliggjordes näcken så långt bort från land, 
som ropet nådde, d. v. s. att det väsen, som rådde i vattnet, be-
tvingades genom den uttalade besvärjelsen. 

Det är uppenbart att Östgötalagens stadgande går tillbaka på 
en liknande föreställning. Vad som ropades, veta vi icke — kanske 
var det blott fråga om att med rösten frambringa ett ljud, som 
trängde så långt som möjligt. Människan hade — under vissa 
givna betingelser beträffande formuleringen av ropet eller tid-
punkten för ropandet — förmågan att med sin röst betvinga de 
övernaturliga makterna i naturen. Så långt ett dylikt rop nådde, 
kunde man därför själv råda över markerna. Sedan folktros- 

1) Jfr en om detta stadgande påminnande uppgift hos P. Persson, Bräcke 
socken i Jämtlands län (1927), s. 19 f. 
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momentet försvunnit, levde metoden kvar och bevarades som 
måttsbestämning i Östgötalagen: så långt ropet kunde tränga från 
byn, skulle dennas gräns dragas mot allmänningen.1  

På samma sätt som med rösten kunde man med ljudet från 
ett instrument, såsom horn eller lur, tillvälla sig makten eller binda 
onda krafter inom det område, över vilket ljudet hördes.2  Dessa 
föreställningar äro vitt spridda även utanför vårt land. 

I olika germanska lagar förekommer en bestämmelse om be-
sittningstagande av viss egendom genom kast. Här ett exempel 
ur Upplandslagen: 

»And» bolstapEer a sio. han a wi mene .j. sio. len han ma kaste 
mEep steni. pa han standwr a landi.» — Schlyter, Uplands-Lagen, s. 239. 

(»Slutar en by vid en sjö, då äger den ej mera av sjön än så långt 
som man kan kasta en sten, då man står på land.») — Holmbäck-Wessen, 
Upplandslagen, s. 173. 

Ur Östgötalagen hämtas följande: 

»Nu mötis by ok almEenningffir i uatne. Pa skal taka niu alna langt 
skip ok stEepia stamn i uasse ok annan ut a djup. Pa skal standa i Eeftra 
stamne ok haua sik i hande haka skapt ok kasta atter iuir axl sik a djup 
ut. aghe sua byr sum ytterst far kastat. ok Pzet är almEenningwr sum utan 
Eer.» — Collin-Schlyter, Östgöta-Lagen, s. 216. 

(»Nu mötas by och allmänning i vatten; då skall man taga en nio 
alnar lång båt och ställa den med ena stammen i vassen och den andra 
ute på djupet; sedan skall man stå i bakstammen och hava i handen ett 
båtshakeskaft och kasta det bakåt över axeln ut på djupet; så långt 
skola byns ägor gå, som man kan kasta längst, och det är allmänning, 
som är utanför.») — Holmbäck-Wessen, Östgötalagen, s. 217. 

Ur Grimms exempelsamling2  kan anföras att man i samma 
syfte skulle rida ned i Rhen och kasta en hammare ut över vattnet, 
att man fick taga land till odling »vom gemeinen grunde» så långt 

Jfr K. G. Westman, Magiskt rop i folktro och forntidsrätten (Saga och 
sed 1944, s. 52 ff.). Denne författare anser dock icke någon magisk innebörd 
föreligga i östgötalagens rop. 

Se exempel hos förf., Årseldarnas samband med boskapsskötsel och åker-
bruk i Sverige (1944), s. 119 ff. 

A. a., s. 55 ff. 
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som man kunde kasta en hammare under vänstra benet, att en 
herde icke borde fara längre in i skogen med sina får och getter, 
än hans stav hade kastats, samt att man hade rätt till jord så långt 
som en pil kunde skjutas. Strömbäck nämner exempel på att en 
man sköt över en å med brinnande pil och på så sätt helgade land 
åt sig på den andra sidan om vattnet. Även om en annan person 
berättas att han skaffade sig land genom att skjuta (med pil). 
Strömbäck har likaså undersökt fornnordiska lagtexter där kast 
omnämnes eller antydes.- 

Det står utan vidare klart, att besittningstagande genom kast 
icke är en rationell åtgärd. Rationellt hade det varit att ange fast-
ställda mått för de områden, som fingo intagas. Kastet utgör i 
detta fall en magisk sedvänja, som utbildats till rättslig praxis, 
vunnit insteg i lagarna och missförståtts. 

»För nutiden och kanske även för 1200-talet ligger», skriver 
Holmbäck, »över många av dessa regler ett visst skimmer av löje — 
som ofta är fallet med lagbestämmelser, vilka överlevat sig själva, 
vilkas grundvalar man ej längre förstår. Vilken är den ledande 
principen i de bestämmelser, vi angivit? Tydligen den, att så 
långt en mans styrka kan göra sig gällande, skall han äga intaga 
land. Men man var rädd att genom denna regel den enskilde skulle 
få intaga för mycket jord: därför söker man stundom beskära hans 
styrka. Därför skall strandägaren stå vänd mot land, när han 
slungar båtshaken ut åt vattnet, därför skall byamannen ropa in 
i skogen endast å tid, då ljudet går minsta väg, därför skall man 
hugga störlasset då dagen är kortast, och därför får den tyske 
odlaren ej kasta hammaren fritt utan måste slunga den under 
sitt vänstra ben.»2  

De synpunkter, som Holmbäck här gjort sig till talesman för, 
äro i och för sig naturliga, men de äro sannolikt icke alldeles rik-
tiga. Landskapslagarnas innehåll gör eljest i regel icke något 
löjligt intryck. När man likväl finner sådana egendomliga bestäm-
melser som de av Holmbäck påtalade och tidigare härovan an-
förda, så beror detta på att ifrågavarande bestämmelser till sitt 
ursprung äro icke-rationella eller — om man så vill — magisk- 

A. a., s. 211 ff. 
Holmbäck, a. a., s. 16 f. 
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religiösa. Så länge den folktro, som de grundade sig på, var levande, 
tedde sig bestämmelserna logiska och naturliga. Först när denna 
folktro försvann, fingo de ett skimmer av löje över sig. Övertro 
är vidskepelse endast för den utomstående. 

Redan vid tiden för landskapslagarnas nedtecknande synas 
de folkliga föreställningarna bakom stadgandena ha varit borta, 
eller också ha nedskrivarna missförstått dem. Att dessa oprak-
tiska och föråldrade bestämmelser kommit med, har berott på 
deras karaktär av gammal sedvänja. Följderna av stadgandet 
om kastet över vatten måste ha tett sig egenartade. Om varje 
jordägare utefter en strand tog vatten genom kast, måste ytter-
gränsen för deras rätt ha växlat icke obetydligt, eftersom ju säker-
ligen en del personer kunde kasta mycket längre än andra. Enbart 
detta förhållande är tillräckligt för att visa att kastet ursprungli-
gen icke haft en ren måttskaraktär. 

Då man velat tolka kastet bakåt över (vänstra) axeln som en 
åtgärd avsedd att begränsa intaget, är man otvivelaktigt inne på 
fel väg. Begreppen »vänster» och »bakåt» spela liksom t. ex. »mot-
sols» och »norr» en framträdande roll i den folkliga magien. Då 
man »kastade ut» vid sjukdom, skedde kastet bakåt över vänstra 
axeln. Kast under vänstra benet i magiskt syfte är mig icke be-
kant men kan ha funnits I barnens kastlekar har dylikt kast före-
kommit i vårt land i sen tid. Å andra sidan kunna de tyska be-
läggen på detta kast innebära en sekundär utveckling av kastet 
över axeln, liksom där ibland har tillkommit en bestämmelse att 
man vid kastandet t. ex. skulle hålla i ena örat med den fria 
handen. 

Något fog för antagandet att kastet bakåt över axeln eller un-
der vänstra benet skulle ha avsett att begränsa intagets omfång 
föreligger sålunda icke. Detta hade ju varit onödigt i mycket 
breda vattendrag. Och Östgötalagens bestämmelse att man skall 
begagna en nio alnar lång båt vid kastandet tyder ju på att lagen 
försökte underlätta kastet. Då man fick rida ut i Rhen — så långt 
hästen kunde gå — bör, såvitt jag kan förstå, även härmed syftet 
ha varit att låta kastet nå så långt från stranden som möjligt. 

I enlighet med vad som ovan sagts om metoderna vid land-
nam, vore det konsekvent att antaga att man också med kastet 
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ursprungligen hade avsett att oskadliggöra landets eller vattnets 
övernaturliga bebyggare. Det visar sig också att, liksom fallet 
var beträffande de tidigare här behandlade åtgärderna, paralleller 
till kastet kunna hämtas ur den kvarlevande folktron. 

Om man kastade stål över något, som tillhörde ett övernatur-
ligt väsen, eller ett bergtaget djur eller en bergtagen människa, 
så förlorade väsendet, i det senare fallet trollet, sin makt däröver. 
I en i Svealand och Norrland känd sägen komma trollen en jul-
morgon till en människoboning och bereda sig att sammangifta 
en flicka, som är ensam hemma, med ett troll. Flickans fader kom-
mer hem och kastar yxan över trollen. Dessa måste försvinna 
men lämna flickan kvar med brudkronan. 

Innan man vid bad steg ned i vattnet, skulle man förr »binda» 
eller »döva» näcken. Detta kunde ske genom att man satte ned 
sin kniv i stranden eller sjöbottnen eller genom att sätta en nål 
e. d. i ett vassblad, genom att en besvärjelse upplästes eller helt 
enkelt genom att man spottade i vattnet. Då kniven eller nålen 
togs upp, löstes näcken. Det framgår sålunda fullt klart att näcken 
genom ifrågavarande åtgärder berövats sin makt. 

Ett i detta sammanhang intressantare sätt att binda näcken 
var genom kast. Man skulle kasta en sten, så att den föll lodrätt 
ned i vattnet med ett dovt ljud och utan att orsaka plask eller 
stänk. Då man efter badet löste näcken, kastades en sten så att 
ett ordentligt plask uppstod. 

I denna sed finna vi en sista rest av de trosföreställningar, som 
ligga till grund för lagarnas bestämmelser om besittningstagande 
genom kast. Att genom kast binda näcken har blivit en lek, men 
ännu i mannaminne ha människor på fullt allvar bundit näcken 
på detta åätt. 

I lagarna nämnas olika föremål, som skulle kastas. Det ligger 
nog närmast till hands att antaga att man äldst nyttjade före-
mål, som besutto magisk kraft, eller att kastet företogs vid en 
tidpunkt, som betraktades som lämplig för utövandet av ma-
giska bruk. Upplandslagens sten torde således vara sekundär. 

Vare sig man kastade över vattnet för att binda näcken eller 
för att skaffa sig rätt till vattnet, så var den ursprungliga avsikten 
densamma: att oskadliggöra det övernaturliga väsendet eller be- 

8-46709 Svenska landsmål 
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röva det dess makt över vattnet, i det förra fallet för en kortare 
tid, i det senare för alltid. Så långt som det kastade föremålet 
nådde, så långt hade man fördrivit vattnets egentlige ägare och 
kunde utnyttja det för eget behov. Metoden blev så småningom. 
en form av besittningstagande och erkändes som sådan i de äldre 
lagarna, ehuru omtolkad i enlighet med praktiska synpunkter. 
Kastets karaktär av måttsbestämning är i detta sammanhang 
sekundär. 

Det har ovan visats att det vid egentliga landnam gällde att 
betvinga de övernaturliga väsen, som rådde över naturen. Ännu 
i sentida folktro finnas exempel på att dessa väsen ha kunnat be-
rövas sin makt medelst eld, omfärd, rop och kast, så som här har 
beskrivits. Då vissa av de därvid nyttjade metoderna återfinnas 
i äldre lagar i samband med besittningstagande av jord- eller 
vattenarealer, förefaller ett samband mellan folktron och lagbe-
stämmelserna sannolikt. Beträffande elden, ropet och kastet är 
sambandet uppenbart; lagarna innehålla i dessa fall utan tvivel 
stadganden, som ha sitt upphov i den folkliga magien. I fråga om. 
omfärden är sammanhanget mellan folktro och lag icke lika klart 
påvisbart, men flera omständigheter tala även i detta fall för att 
omfärden som rättslig handling går tillbaka på en folklig tros-
föreställning. 



»Frillesåsmärket.» 
Undersökning av en tradition och dess källa. 

AV ALBERT SANDELEF. 

Frillesås socken i Fjäre härad av Hallands län har stadgat 
rykte som hemvist för ett vilt, knivskärande släkte, endast jäm-
förbart med det blodtörstiga folket i Delsbo socken i Hälsing-
land. Visserligen känner jag en rad goda människor från Fril-
lesås, och jag har ett par vänner från Delsbo, trivsamma och 
godmodiga, som inte ha något gemensamt med Strix' yngling 
från denna socken, han som under ett vilt slagsmål bar en hatt, 
vilken av obekant anledning hade en stomme av plåt, och som, 
när han fick ett slag över hatten så att plåten skar av båda öro-
nen, röt ut i rummet: »Ocken jäkel va de som släckte lyset,» — 
Men det är inte meningen att här anföra egna mer eller mindre 
subjektiva omdömen om människorna i de beryktade socknarna. 
I stället skall jag presentera resultatet av en undersökning som 
påbörjades 1920 och fortsattes de närmaste åren därefter för 
att sedan undanskymmas av många andra undersökningar, tills 
den nu, november 1946, äntligen föreligger i det skick att en 
publicering kan försvaras. 

Den bekante halländske författaren Gustaf Ullman har i be-
rättelsesamlingen Präster en novell som han kallat Elin Krampa. 
Där förekommer en rapp skildring av ett slagsmål på en 
gästgivaregård. En lömsk typ har dragit kniv och står beredd 
att bakifrån anfalla en prästgårdspojke, och ur hopen skriker 
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någon: »Gif honom Frillesåsmärket.» Alla syntes veta vad detta 
betydde; författaren förklarar litet längre ned: »Frillesåsmärket 
var en uppfinning, bestående däri, att man från ryggen öfver-
föll sitt offer, satte knifven i dess ena mungipa och drog ett kraf-
tigt snitt bakåt, bort till örat. Den operationen brukade efter-
lämna ett styggt skrattande ärr, som för alltid förstörde ett 
vackert ansikte.» 

I Läsning för Folket, tilläggshäf te, 1881, ny följd nr. 2, finnes 
en uppsats av Herman Hofberg under titeln »Knifvahäringarna.» 
Han skriver där om folkets vilda seder bl. a. följande på sid. 41: 
»Man må icke föreställa sig att knifstriderna i det nu omhandlade 
området gingo till på samma öppna, och, om vi så må uttrycka 
oss, ridderliga sätt, som i en annan knifhäringabygd, Urshult 
med andra socknar i södra Småland. När på senare stället efter 
föregående utmaning ordentliga envigen utkämpades med knif-
ven, ja, till och med försiggingo under till hälften religiösa cere-
monier, drog knifvahäringen i Halland sin knif, hvar heldst han 
träffade sin slägtfiende, och utan att yttra ett ord skar honom 
'ena flise som sol och måne skulle skina i'. Att det våldsamma 
gripandet till knifven här skedde icke så mycket af oförmåga 
att styra ett vildt uppbrusande sinne, eller af ömtålighet om 
egen och slägtens heder, utan fast mer hade sin rot i en låg, hem-
ligt groende hämndlystnad, finner man deraf, att sägnerna om-
tala flera lömska mord på församlingslärarne.» 

Längre fram heter det i samma uppsats, sid. 44: »Huru all-
mänt knifskärning förekom, fastän de gamla domböckerna hafva 
föga att förmäla derom, inses deraf att enligt hvad flere äldre 
trovärdige personer försäkrat, för trettio å fyrtio år sedan i hela 
Frillesås pastorat knappt fans en vuxen mansperson, som ej 
hade ett eller flera ärr efter föregående knifhugg i ansigtet. Ja 
man påstår till och med att detta ansågs så hedersamt, att pojkar 
som ännu icke haft den afundade lyckan att komma i knilvab3rte, 
sjelfve tillfogade sig knifsår för att icke vara sämre än andra.» 

Om man så vill komplettera kunskaperna om folket i Fril-
lesås, Gällinge och Idala genom att ta del av material i ärendet 
på Västsvenska Folkminnesarkivet i Göteborg, blir bilden ännu 
fullständigare. Jag anför några exempel: 
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År 1910 bodde i Varberg (östra Vallgatan 33) en arbetarfamilj, 
Johan och Britta Spik, omkring 65 år gamla. Britta var från Ås eller 
Åskloster. Hon uppvaktades i sin ungdom av en pojk från Frillesås. 
Då hon ej ville veta av honom »märkte» han henne för att ingen annan 
skulle vilja ha henne. 

I Veddige bor en gumma nu omkring 70 år gammal. För 50 år sen 
hushållade hon för en handlande i Frillesås. Hon säger att på den tiden 
hade nästan de flesta karlar ett ärr i ansiktet, inte alla på »rätta stället», 
utan en del på andra ställen i ansiktet. Hon hade hört talas om att en 
krympling märkt den längsta mannen där var i Frillesås. Det hade 
gått så till att han tyst hade klivit upp på en stol bakom honom. Han 
gav sig sedan i väg till Amerika. Antagligen ville han ge »frillesåsarnärke» 
åt amerikanarna också, för det spordes att han blivit lynchad där. 

Anna och Karl Andersson i Veddige voro en dag för minst 30 år 
sedan ute och togo av säd. Då kom en man vandrande på vägen, stan-
nade och började prata med dem. Karl frågade då: »Var är denne man-
nen ifrån?» — »Det ser ni väl var jag är ifrån», sade han då. »Ja» sade 
då Karl, »Jag ser ni har märket.» 

En gubbe sade: »Jag såg när Johan skulle skära Bernt, men han 
bara drog munnen upp till örat, för kniven var så slyver (slöwer) så». 

(Ås sn. VFF 2386, år 1945.) 

De hade det från gamla tider i Frillesås pastorat att de alltid skulle 
ha »socknamärket.» På bröllop eller begravningar kunde en säga till en 
annan, som han tyckte att han inte kände: »Var ä du ifrå?» »Du är 
inte hemma här, du har ju inte märket.» Så tog han upp kniven och 
gav honom ett »snettane>> i pannan. 

En stöddig gubbe, hette Eriksson uppe i Gällinge, var på en begrav-
ning. Han sa: »I kanske inte tron att jag har socknamärket?» Han lyfte 
på hatten och visade ett snitt runt pannan uppe vid hårfästet. Det hade 
en av de gamle gett honom på ett kalas. Det var mest så, att de gamle 
sk-uro de unga. (Fjärås sn. IFGH. 4530, år 1940.) 

Anm. 
Så långt förf, kunnat kontrollera det språkliga materialet förekommer 

intet ord sockenmärke. Det torde vara upptecknarens missförstånd för ordet 
synamärke som är belagt från många socknar i norra Halland ända ned till 
Fagered sn. där Kaläns ordbok har det. 

En präst från Gällinge skulle ha förklarat att han på yttersta domen 
lätt skulle känna igen alla Gällinge-bor, för de va så illa skurna. 

En karl hade flyttat från Fotskäl till Gällinge. En dag gick han i 
sällskap med några Gällinge-bor till kyrkan. Kamraterna sade: »Du 
har ju inget märke. Du ska la vara lik di annre i söjna å ha ett söjna-
märke.» Så gåvo de honom ett hugg i ansiktet. 

(Fotskäl sn. IFGH 3164, år 1933.) 
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Ja, jag har visst hört talas om Frillesås-märket. Men de var ännu 
värre i Gällinge. I min barndom fanns det inte en karl där, som inte 
var »märkt». Och var det någon som inte blivit skuren av andra, så skar 
han sig själv för de skulle vara lika alla. Och om en dräng tog plats där 
och inte var »märkt» förut, så skulle han skäras genast. 

(Fjärås sn. VFF 2405, år 1945.) 

Och så ta vi med en nidvers om några nordhalländska socknar. 
Jag vet visserligen inte om man bör föra den hit, men den bely-
ser i alla fall grannarnas lust att tala illa om varandra. 

Idala, Gällinge 
Hälsefyr och Skällinge 
Det är ett pastorat 

(Ullared sn. IFGH 4176, år 1938.) 

Till sist tar jag med ett exempel på hur man läst om Ebbe 
Skammelson i Bexells Hallands historia och beskrivning, där 
han för sägnen till Gällinge — eller har man ev. hört sägnen be-
rättas. Jag är litet osäker på om den verkligen är folklig. Men 
det gör detsamma. Hos Bexell lokaliseras den till Gällinge. Här, 
i efterföljande ex., för berättaren den, av lätt insedda skäl, till 
Frillesås: 

Skammelson hade för dråp blivit bunden med kedjor så att han 
inte kunde göra mer ont. Men han hade blivit spådd att han skulle bli 
fri från boj orna när han fått höra sin visa till slut. Så när han kom till 
Frillesås satt en jungfru vid spinnrocken och sjöng hans visa. Då ram-
lade länkarna av honom. Han blev sjuk till döden och bad dem att de 
skulle gräva ned honom vid tröskeln till vapenhuset så att alla skulle 
trampa på honom när de gingo in och ut ur kyrkan. Sen har det varit 
så mycket stygg folk i Frillesås, utav det att hustrurna gingo över den 
stenen, när de voro havande, blevo de liksom smittade, och barnen blevo 
så svåra till att supa och slåss. Det fanns knappast en karl förr som inte 
hade Frillesås-märket i ansiktet — det var ärr efter knivhugg. 

(Torpa sn. IFGH 3945, år 1939.) 

När jag för omkring trettio år sen började göra dialektupp-
teckningar i norra Halland, mest i Frillesås, Gällinge och Idala, 
hade jag hört talas om Frillesåsmärket på andra håll i landet, 
men aldrig inom de ifrågavarande socknarna. Jag hade aldrig 
sett något sådant märke som det Gustaf Ullman talar om, och 
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jag råkade ingen som någonsin sett det i Frillesås. De äldsta 
personer från dessa socknar jag kan minnas voro födda på 1820-
talet, men ingen av dessa gamla hade några ärr efter knivsår. 
Min fader som är född 1860 och som är en väl bekant lantbrukare 
med stort förtroende i orten — han innehade i sin krafts dagar 
alla förtroendeuppdrag han önskade åtaga sig — och som där-
jämte är religiös och skulle betrakta det som synd att ljuga, har 
lämnat mig följande skildring, upptecknad 1920: 

När jag de första gångerna for till Göteborg eller till Kungsbacka, 
först i sällskap med min far, sedan, vid 17-18 års ålder ensam, flera 
gånger varje år, hörde jag aldrig talas om något Frillesåsmärke. Men 
1882 när jag var i Göteborg fick jag flera gånger höra att jag skulle ha 
ett märke någonstans i ansiktet, alldenstund jag var från Frillesås. Jag 
hade aldrig hört det förr, så jag frågade min far, som var född 1825, om 
han visste vad det kunde vara, och jag frågade andra gamla — de äldsta 
voro födda på 1700-talet — om de hört talas om något Frillesåsmärke. 
Men det hade de inte. Sedan fick jag ofta höra talas om Frillesåsmärket 
när jag var ute på andra håll. Först några år inpå 1880-talet fick jag 
läsa Herman Hofbergs uppsats i Läsning för folket 1881, där han skriver 
om invånarna i Frillesås, Gällinge och Idala och beskyller dem för att 
vara så begivna på att skäras med kniv. Och då tänkte jag strax, att 
det måtte vara härifrån ryktet om knivskärningarna härstammade. 

Sen dess har ju Frillesås blivit beryktat över hela Sverige som en 
ort där man skär sönder varandra med kniv, och det finns säkert många 
människor som tro att vi här i Frillesås tycka det är riktigt rart och fint 
att ha ett ärr efter kniv i ansiktet. När man har levat här hela sin tid 
men varit ute och sett sig om på andra ställen också, så vet man ju att 
det var precis likadant här som i andra socknar i närheten. 

Och följande har jag 1920 upptecknat efter en minnesgod 
gamling, född i Frillesås år 1840: 

I min ungdom var jag mycket oppe i de närmsta socknarna i Mark 
och i Veddige. Jag träffte många människor från olika håll, och jag 
tyckte de kunde vara lika goda allihop. De snällaste människorna jag har 
träffat, det är frillesäsingar — men du ska inte tro jag menar alla. Förr 
söp folk mer och slogs mer än nu. Somma tog till kniv. Men en visste 
ju vilka det var, så folk brukade passa sig för dem, och se till så ingen 
blev skuren. Nån gång hände det ju i alla fall, och där var la ett par, 
tre gubbar i var socken som hade synamärke (spnamårbv 'ärr i ansik-
tet') men det var ju inte roligt att gå med, så ålla aktade sig vad de 
kunde. 
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Somma blev som galna när de fick brännvin. Jag minns en gång jag 
hade varit vid Åsbro Gästgivaregård och hämtat brännvin åt en veddi-
gebo. På hemväg mötte jag en märrbo (mårb6 'man från Marks hd i 
Vg') och när han var mittför mig reste han sig — han var bra full — och 
slog mig i huvet med blypiska (147)40 'blydaggen') så jag datt ('föll') 
baklänges i vagnen. När jag kom opp igen, så kom där en annan märrbo, 
och då var jag så rasande så jag reste mig och slog till den på samma 
viset. Men kniv har jag aldrig gagnat. Somma gjorde det, men det var 
bara lett folk som ingen tyckte om. 

Nej, Frillesåsamärket hade jag aldrig hört talas om innan jag var 
gift och hade vuxna barn. Anton (J. L:s äldste son) var med mig på en 
marknad, och då var där några som frågte varför vi inte hade frillesåsa-
märket, när vi vorom från Frillesås. Det var några stycken stora karlar, 
så vi fingom gå. Folk började grina runt ikring. Och jag hade aldrig 
hört om frillesåsamärket tidare. Det var ett synamärke de mente. 

Nej, knivahäringarna har jag aldrig hört talas om. 
Ärr från mungipan till örat har jag varken sett eller hört talas om. 

Min äldste meddelare från dessa socknar var född år 1832. 
Han avled år 1924 vid 94 års ålder, och han var hela sitt liv 
mycket vital och hade utmärkt minne, Mannen hade stora 
kroppskrafter och var känd för att gärna vilja »pröva styrka» 
med folk inte bara under ungdomen utan t. o. m. långt in på 
ålderns dagar. Han kallades vanligen »Stärken i Röstorp». 

Uppteckningen är gjord år 1920: 

Här var gott om brännvin och folk söp och slogs mer än nu. På 
lekarna (Mga 'lekar' = fester för ungdom) blev där ofta slagsmål men där 
kom aldrig fram kniv. Det var mest på auktioner och marknader och 
göteborgsresor som en fick vara rädd för knivar. Det var bara somma 
som tog till kniven. Det var folk som en inte ville ha med att göra, lett 
folk som voro klöga (laga 'svaga') och inte orkade slåss riktigt. En 
visste ju vad slags folk det var, så en kunde ju akta sig. Och här var 
inte många som hade fått .synamärke (sPnamårAa 'märke i synen'). 
Det var ju inte vackert med ett märke i syna, så ingen ville ha det. 

Allmänt? Nej, då skulle la Anders Petter och jag haft många mär-
ken, så som vi togoms med folk i vår ungdom. Jag minns så väl en mid-
sommar vi forom till Horred och togom majstången från ungdomen där. 
Men vi behövdem inga knivar, och det gagnade vi aldrig heller. Och 
ingen skar oss heller. Vi kunnem slåss med nävarna, förstårdu, och det 
är roligare. 

Jag hörde aldrig talas om något Frillesåsmärke innan jag var gam-
mal. Det var en karl uppe i kungsbackatrakten som frågte mig var jag 
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hade mitt märke, för han sa att när jag var från Gällinge, så skulle jag 
ha ett märke i synen. Jag hade aldrig hörtet förr, men jag fogade mig 
ur vagnen, och han till bens, så jag fick inte tala närmare vid'en. Nej, 
det där frillesåsmärket, det ha de hett på sen jag blev gammal. 

I Idala fanns ingen med ärr i ansiktet, som jag minns, men här i 
Gällinge fanns några, och i Horred och Frillesås också, men bara några, 
så där en tre, fyra. Ärr från mungipan till örat har jag aldrig sett och 
aldrig hört talas om. Och inte har jag hört talas om knivahäringar heller. 

En annan av mina meddelare från Gällinge lever än och är 
en utmärkt representant för bondeklassen, intelligent och vaken. 
Han lämnade mig 1920 följande skildring: 

De flesta människor här så väl som i andra socknar voro fredliga 
och höllo sig i stillhet. De hade nog av arbetet och tyckte om att vila 
sig när det var slut. Men bråkmakare har det funnits alltid, och när det 
fanns hur mycket brännvin som helst blev det bråk ibland, särskilt vid 
auktioner, på marknader och på somliga gillen. Och det fanns sånt folk 
som skar sin nästa med kniv, det ska inte förnekas. Men det har alltid 
ansetts som en skam att bli knivskuren, och därför gjorde alla vad de 
kunde för att slippa bli skurna. 

Jag har varit med far i Kungsbacka och Göteborg flera gånger under 
min uppväxttid, men jag hade aldrig hört talas om något frillesåsmärke. 
Men sen Hofberg hade skrivit i Läsning för folket om Knivahäringarna 
1881, så fick man höra både det ena och det andra. Ordet knivahä-
ringar har jag emellertid aldrig hört, så det finns nog bara i tryck. Men 
frillesåsmärket, som troddes vara allmänt i Frillesås, Gällinge och Idala 
det fick man höra talas om efter 1881. Jag minns att jag hade haft en 
liten tumör vid ena örat, och den opererades bort på Sahlgrenska sjuk-
huset. Så blev där ett ärr, och så frågade folk mig om det var mitt »fril-
lesåsmärke.» När jag sa att jag hade fått det på Sahlgrenska, trodde de 
inte. 

Här fanns ingen i Gällinge som hade något ärr från mungipan till 
örat. Men jag har hört att där ska ha funnits en i Stråvalla. 

Det största ärr jag har sett hade en karl här i Gällinge. Men det 
hade han fått av en väderkvarnsvinge. 

Men det räcker naturligtvis inte med vittnesmål från de be-
rörda socknarna. Jag måste fråga folk från annat håll om deras 
uppfattning, och jag började att fråga några personer från grann-
socknar till Frillesås pastorat redan år 1920. År 1922 fortsatte 
jag att fråga ut en rad tillförlitliga personer från Spannarp i 
söder till Fjärås i norr, och samtidigt bad jag Joh. Ilalkn skaffa 
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mig uppgifter från någon eller några skogssocknar mot väst- 
götagränsen. Slutligen har jag frågat min  vän Fredrik Ström om 
vad man sade nere i hans hemtrakt, Breared, strax söder om 
Halmstad, och han har år 1943 lämnat mig ett referat av vad 
hans fader brukade säga om »folkaslagen» i Halland: 

Hallänningarna var av två folkaslag, norhottar och sörbönder. Nor-
hottarna bodde norr om Varberg och var så vilda att de tidvis måste 
»exera» på Frista för att inte slå ihjäl sörbönderna. Sörbönderna räk-
nade de som skåningar, och skåningar var det värsta de visste. Norhot-
tarna älskade slagsmål och slogs med blydaggar och knivar, och stack 
knivarna två tum in i fläsket. Norhottarna hade bly i käpparna eller i 
en repända och var svåra att rå på. 

Och så fortsätta vi med uppgifterna. Ströms är den sydligaste, 
nästa uppgift är från Spannarp: 

I min ungdom hörde jag ofta talas om frellesäsinga ( = folket i 
Frillesås) som svåra slagskämpar och knivskärare. Jag hörde också 
talas om att ett frellesausamärke var ett ärr i ansiktet, ett ärr hur som 
helst, bara det satt i ansiktet. 

Ordet knivahäringar har jag aldrig hört. 
Så vitt jag vet har här inte i mannaminne funnits någon i Span-

narp med ärr i ansiktet efter knivskärning. Men i Tvååker minns jag en 
som kom i slagsmål på en lekstuga, och där var en från Morup eller Två-
åker som skar honom i ansiktet. 

Och i Hunestad vet jag att där var en som blev skuren i min ung-
dom. Så att det fanns ju en och annan som tog till kniv, men det var 
inte många, och det var inte många som haft ärr i min tid. 

Denna uppteckning är gjord först hösten 1946, och det bör 
upplysas att meddelaren är född år 1889 i Spannarp. Han kan 
därför självfallet inte svara för mera än det senaste halvseklet. 
År 1922 hade jag tillfälle att fråga ut en man som var född år 
1850 i Spannarp. Tyvärr försummade jag att ta reda på liknande 
uppgifter genom honom. Hans uppgifter äro emellertid av stort 
intresse. Mannen var en sällsynt pålitlig meddelare, en samvets- 
grann och intelligent bonde av gamla stammen: 

Jo, jag har hört talas om »frellesausamärke», och jag har hört att 
de skulle vara svåra till att slåss och skäras där uppe. Men om det är 
sant, det vet jag ju inte. 
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Men i min ungdom, låt mig se, nej i min ungdom hörde jag aldrig 
tals om detta; nej det var sen jag var vuxen och hade varit vuxen länge. 
Jag minns inte när. 

Jo, jag har nog träffat folk ifrån andra håll, folk uppifrån norra Hal-
land också, särskilt på marknader och så där, men jag hörde aldrig talas 
om knivskärning i Frillesås i min ungdom. 

Knivahäringar? Nej, vad är det? Det har jag inte hört. 

Därnäst tar jag en uppgift som jag erhållit från Ullareds 
socken genom Kahin. Uppteckningen är från 1922, och jag kän-
ner till K:s meddelare, en bonde som var väl känd och betrodd 
i sin bygd: 

De sa att folket i Frillesås skulle vara svåra till att skäras med kniv 
så där blev stora synamärken (spnamcirkan) men jag vet aldrig att jag 
har sett någon därifrån med sådant märke. Det var konstigt, för jag 
hörde de skulle tycka att det är karlaaktigt med synamärke, fast det 
kan väl inte vara sant. 

När jag hörde det? Ja, inte var det i ungdomen, men jag kan inte 
riktigt säkert säga när det var. Jag tror här var någon som talte om det 
på ett julkalas. Stod det inte i en tidning? Jag har för mig det. Men nu 
är det ju allmänt tal, det är säkert. 

Ärr från mungipan till örat, det har jag aldrig sett, och jag har inte 
hört talas om det heller. 

Knivahäringar har jag aldrig hört. 

Mannen som lämnat ovanstående var född 1857. Själv rå-
kade jag en trevlig nämndeman från Träslöv, född 1856. lian var 
kanske litet raljant och skämtsam, men han berättade säkert 
inte något annat än det han hört. Och när han och andra pålit-
liga män försäkra att de inte hört talas om de knivskärande fril-
lesåsborna förrän de voro vuxna, är nog också det riktigt: 

Frillesåsmärket har jag hört talas om många gånger. Fast kanske 
inte förrän jag var vuxen — nej, det är nog riktigt, jag var nog vuxen 
innan jag hörde det. Men jag kan inte riktigt säga var jag först hörde 
det. Under de sista årtiondena är det ju allmänt känt att frillesåsmärket 
fanns förr i världen. Så det måtte väl vara sant? 

Jag hörde t. o. m. att föräldrarna skar sina pojkar så fort de hade 
gått och läst, för de skulle se ut som karlar i ansiktet. 

Sett? Nej, det har jag, sanningen att säga inte gjort. Jag har aldrig 
sett någon knivskuren människa från Frillesås. 

Men där bodde väl tattare; gjorde där inte det? Det var väl de som 
skar? 



124 ALBERT SANDKLEF 

Talet om att det skulle ha bott tattare i Frillesås har jag hört 
även från annat håll. Av kyrkböckerna framgår att det f. n. bor 
två tattare i Frillesås. De bo i en stuga uppe i skogen, och de — 
eller deras föräldrar — flyttade dit år 1899. Vilket lätt kan visas. 
Före den tiden hade det aldrig bott någon tattare i Frillesås. 
Varav alltså framgår att vi inte få skylla frillesåsbornas dåliga 
rykte på tattarna. 

Nästa uppteckning är från Grimeton. Den intelligente och 
humoristiske nämndemannen som lämnade mig uppgifterna 
var född 1867: 

Jo, visst har jag hört att de skäras med kniv i Frillesås. Jag hörde 
en gång talas om en pojke från en annan socken, som hade hälsat på släkt 
och vänner i Frillesås. Så när han skulle resa va di ledsna allihopa och 
stod där och grät. Då var där en av släktingarna som kom att titta 
litet på pojken som skulle resa, och då sa han: 

— Ja, men lille pojk, du har ju inget märke. 
Och så tog han upp sin kniv och gav honom i all vänskap ett märke 

i ansiktet, så de skulle se att han hade varit i Frillesås. 
Nej, jag kan inte säga när jag hörde talas om det där med märket 

första gången. Den här historien om pojken har jag nog hört för bara 
några år sen, och jag tror att jag hörde den i Varberg, men det vet jag 
inte säkert. 

Den dråpliga historien om pojken som man »i all vänskap* 
gav ett märke i ansiktet »så de skulle se att han varit i Frillesås» 
är ett förträffligt exempel på folkhumorns bidrag till traditions-
floran. 

Nästa bidrag är från Ås socken och har lämnats av en pålit-
lig man, född 1862: 

Ja, folk påstår ju att frillesåsborna skar varandra med kniv i ansik-
tet för att det skulle vara vackert, eller om det var för att de skulle se 
att de var från Frillesås? 

När? Ja, det törs jag inte säkert säga, men jag tror inte jag hörde 
det förrän jag kom hem som agronom. 

Ås ligger i Viske härad. Ännu ett bidrag är från Viske, när-
mare bestämt från Värö socken. Meddelaren var född år 1840, 
och uppteckningen är utförd 1922: 
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Här gick ju tal att de slogs i Frillesås, och de skulle ju ge varandra 
ett märke. Men jag hörde aldrig det kallades frillesåsmärke, de sa bara 
märke eller synamärke. 

Nej, i min ungdom hörde en ingenting om det; jag var bra nog gam-
mal innan jag hörde det. 

Och så övergå vi till Fjäre härad. En gammal kvinna i Landa 
socken har 1920 berättat följande. Hon var född 1844: 

Ja, hur kunna da hitta på så galet. Jag känner la folket i Frillesås, 
och i Gällinge och Idala med, och jag vet la bättre än många andra hur 
snällt folk där bor. De ha aldrig varit så snälla emot mig nånstans som 
i Frillesås. Men det är ju klart att där var såna som ville slåss när de 
finge brännvin. Det första jag minns som ung, så söp folk mer än nu, 
men de slogos inte med kniv förr heller, så det förstår jag inte var de 
fått det ifrån. Det hände kanske en eller ett par gånger på en mansålder 
att där var nån som tog till kniven. Då talte folk om det i åratal. Och 
jag kär de aldrig nån i Frillesås som hade ärr i ansiktet. Men jag vet att 
där var ett par gubbar, fast jag inte kände dem. Men jag hörde talas 
om dem. 

Frillesåsmärke vet jag inte vad det var. Jag hörde talas om det för 
första gången i prästgården sen jag var gammal, men det var la bara ett 
tal de hade. Och det sa prosten också. Jag såg ärr i ansiktet både i 
ölmevalla och Landa och Fjärås, och i Gällinge också, men aldrig i 
Frillesås. 

Ärr från mungipan till örat har jag aldrig sett och aldrig hört talas 
om. 

Nej, knivahäringar har jag aldrig hört talas om. 

Kanske får jag nämna att medd. var varmt religiös och säkert 
sade vad hon ansåg hänt och sant vara. 

Därefter lämnar jag ordet åt en av norra Hallands mest be-
trodda män under det senaste seklet. Han hade alla förtroende- 
uppdrag en bonde kan få, utom statsråd. Och hans syn på 
saken är onekligen nykter: 

Nej, jag hörde aldrig talas om något »frillesåsmärke» innan jag blev 
så gammal så jag hade kört ensam till Göteborg många gånger. Men det 
minns jag att där var ett par kungsbackeboa som frågte en frillesäsing 
var han hade sitt märke. Då begrep jag det inte, men sen fick en ju 
höra. Men då var jag körandes ensam till Göteborg, och det var inte 
förste gången, utan jag hade varit där många gånger. 

Men här var nog folk som hade synamärke (sPnamålta) både i Gäl- 
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finge och Förlanda och Fjärås och inne i Mark, fast det var inte många, 
det är då säkert. Jag får ju medge att här var lika många i Förlanda 
som i Gällinge: det kunde väl vara en fyra, fem, eller så, i hela socknen. 
Och i grannsocknarna var ungefär lika många. Men det var ju sällan, 
riktigt sällan som någon tog fram kniven i slagsmål. Här var bara en eller 
ett par i hela socknen som gjorde det. Och det var nog likadant i de 
andra socknarna. Men de kunde ju få ärr både i ansiktet och på andra 
ställen av andra vapen än kniv. Av blypisker och trästycken och vad 
som helst. 

Det var ju en skam att gå omkring med ärr i ansiktet, så det var 
ju ingen som ville ha. Det var mest en olyckshändelse om de hade blivit 
rent för fulla, så de inte riktigt visste vad de gjorde. 

Nej, ärr från mungipan till örat, det har jag aldrig sett. 
Jag kan inte minnas att jag har sett nån ifrån Frillesås med ärr i 

ansiktet. Men det var väl där som på andra ställen kan jag tro. 
Knivahäringar, det vet jag inte, det har jag aldrig hört. 

Denne meddelare var född 1855. Uppteckningen är gjord 
1920. 

Slutligen gå vi till ett vittne från Fjärås, en mycket betrodd 
man, född år 1853: 

Jag begriper inte var de ha fått det där talet ifrån. För där var 
aldrig fler knivskurna i Frillesås eller Gällinge eller Idala än där var på 
andra håll. Jag har ju kommit i lag med mycket folk genom auktioner 
— jag höll många auktioner förr — och jag har sett folk i syna lite var-
stans. Jag kan inte se nån skillnad Jag ska inte förneka att där fanns 
en del lett folk som slogs och en eller ett par som skars också, där uppe 
i Gällinge, bland dem jag kände. Men det fanns precis likadant folk på 
andra håll också. Där fanns ju några som hade ärr i ansiktet, men det 
var minsann inte många. Det mesta folket där uppe var fridsamt och 
stillsamt och kyrkligt. Och de tyckte det var en skam att bli skurna, 
så det var ingen som stod efter det. 

För resten hörde jag aldrig talas om detta knivskärandet innan 
jag kom hem från Amerika. Då tror jag de hade börjat tala om det, 
så där var väl nån som hade skrivit i nån tidning, kan jag tro. Min 
bror skrev ju i tidningarna ibland, men det var inte han, det tar jag 
honom fri ifrån. 

Uppteckningen är utförd 1922. 
År 1943 hade jag mina resultat så pass klara att jag vågade 

berätta om undersökningen i en uppsats i Stockholms-Tidningen. 
Jag ansåg mig kunna påstå att traditionen om Frillesåsmärket 
inte var gammal. 



»FRILLESÅSMÄRKED) 127 

Detta uppkallade en rad vittnen. En aktad ingenjör i Stock-
holm, född i Spannarp, skrev och berättade att traditionen om 
»Frillesåsmärket» var allmänt spridd i hans hembygd i början av 
1900-talet. Häri har brevskrivaren alldeles rätt. 

En person som var född i norra Halland fann sig kunna be-
styrka att traditionen om Frillesåsmärket var allmänt spridd 
inom »bättre kretsar i närgränsande städer under åttio- och början 
på nittiotalet». Även detta är säkert riktigt. 

Men som vi av de redan anförda uppteckningarna sett, finns 
det icke någon av de utfrågade som sett eller hört talas om ett 
sådant märke som det Gustaf Ullman i sin förut omnämnda no-
vell kallar »Frillesåsmärke», d. v. s. ett snitt från mungipan till 
örat. Nu fick emellertid Gustaf Ullman ett brev från en ingenjör 
i Stockholm, vilken berättade att hans fader hade hotell i Kungs-
backa, och att brevskrivaren där i mitten på 1890-talet »sett 
flera på detta sätt dekorerade.» Han namngav f. ö. två bönder 
från Gällinge, och sade sig själv sett att båda dessa hade »märket». 
Han berättar till sist en historia om hur det tillgått vid ett slags-
mål natten mellan juldagen och annandagen: »När länsmannen 
kom, låg en på golvet fullt uppsprättad med Frillesåsmärket. 
När länsmannen sade till honom att nu är det slut med visslandet, 
höll han ihop såret och försökte vissla.» 

Detta vittnesmål är så mycket intressantare som jag väl 
kände de båda utpekade bönderna från Gällinge — den ene lever 
f. ö. ännu och kan tagas i ögnasikte när som helst — och jag kan 
betyga att varken de eller någon annan i Gällinge haft ett sådant 
märke under min tid. Vittnesmålet är väl snarast ett exempel 
på språkets makt över inte bara tanken utan också minnet. 
Brevskrivarens heder är utom tvivel, men han har tydligen 
rört ihop en del barndomsminnen med berättelser från barn-
domen och kan icke nu skilja på det upplevda och det hörda. 

Gustaf Ullman skrev till mig och meddelade att han fått sin 
uppgift om hur Frillesåsmärket skulle se ut under hans exercis-
tid vid Hallands regemente på Grunnebohed 1903-1904. Han 
kunde inte närmare ange vem eller vilka som varit sagesmän. 

År 1943 gav jag ut en samling uppsatser i en volym under 
den gemensamma rubriken Folktankar och folkhumor. Där hade 
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jag också en uppsats vari jag omnämnde huru jag ansåg att tra-
ditionen om Frillesåsmärket uppkommit, dock utan att anföra 
några som helst bevis. Detta uppkallade arkivföreståndaren 
C. M. Bergstrand i Göteborg till ett genmäle i Göteborgs-Posten. 
Han anför en rad uppteckningar — huvudsakligen de av mig 
här ovan citerade — och därefter är han färdig med följande om-
döme: »Mera behövs inte för att envar skall förstå att Sandklef 
har fel.» Till sist uppmanar han läsekretsen att insända bidrag 
till diskussionen, vilket jag tacksamt noterar. Det kom ett par, 
men därtill skall jag återkomma. 

När Varbergs Museum i november 1946 återsände det från 
Västsvenska Folkminnesarkivet lånade materialet rörande Fril-
lesåsmärket, gjordes en kort anmärkning om att däribland fanns 
en uppenbart förfalskad uppteckning av en man som för åtmin-
stone femton år sedan avslöjats såsom traditionsförfalskare. 
Tidigare har Bergstrand varit ense med mig om att utsöndra 
denne upptecknares material såsom i allo opålitligt. Härom har 
även Åke Campbell varit ense med mig. Nu kom det en den 
19. 11. 1946 daterad skrivelse från Bergstrand till Varbergs Mu-
seum, däri det bl. a. heter: »Möjligt är att sagesmannen är en 
diktad person, men traditionen är uppenbarligen riktig.» Berg-
strand har därför ansett sig böra ta med uppteckningen, och 
skrivelsen slutar med följande: »Den (uppteckningen) kan nog 
inte äventyra den förnyade Ehrenrettungsaktionen.» 

Ifrågavarande uppteckning angives vara från Tölö och börjar 
så: »Alla till en viss ålder komma personer i Frille'sås hade ett 
eller två stora ärr i ansiktet efter knivskärande. Ärren sträckte 
sig från mungiporna mot öronen.» 

Jag skall inte här åberopa mina ovan anförda vittnen från så-
väl berörda socknar som från andra håll inom Halland för att söka 
visa hur orimlig uppteckningen är. Jag återkommer härtill senare. 

Med anledning av Bergstrands inlägg i Göteborgs-Posten in-
kommo två förträffliga bidrag till diskussionen. Det ena var från 
läroverksadjunkten Jonas V. Holmdahl i Borås, född i Tvååker 
1883, och var av följande lydelse: 

Jag har ofta hört talas om »Frillesåsmärket», och jag har sett en man 
från min fädernebygd, Tvååker, med sådant märke. Detta gick från 
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mungipan upp mot örat. Och om jag inte missminner mig, berättades 
det, att mannen ifråga som järnvägsarbetare, »rallare», fått detta märke, 
när han i unga år arbetade på bansträckan Varberg—Fjärås. 

I Tvååkersbygden talade man ofta om nordhallänningarna och 
skildrade dem då som veritabla slagskämpar och vildbattingar. Dessa 
mina minnen äro från tiden omkring sekelskiftet. 

Det andra bidraget kom från en man i Ölmevalla.  och var av 
följande lydelse: 

Jo det är alldeles riktigt att folket i de tre av eder omnämnda sock-
narna (Frillesås, Gällinge och Idala) fordom ansågs mycket hetlevrade 
och gärna drog kniv; det har berättats av många gamla. Det var i regel 
på marknader och danstillställningar e. d. som de blevo berusade — 
brännvinet flödade ju alltför rikligt på den tiden, då det var billigt — 
så blev det kiv och bråk om ett och annat, vanligen om flickor e. d., så 
drogs kniven fram. Det ansågs t. o. m. riktigt »karlaktigt» att ha *Fril-
lesåsmärke* eller »synamärke» som det vanligen kallades, då det ju inte 
bara var i nyssnämnda socken det förekom. »Synamärke» var, eller är, 
en röd knivskåra eller ärr på kinden eller var som helst i ansiktet, »synen», 
därav »synamärke». Det kunde variera rätt betydligt i längd och ut-
seende, och uppstod därigenom att såret inte blev ihopsytt utan fick 
läka sig själv efter hand med hjälp av häftplåster e. d. Så uppstod ett 
rött fult ärr, vanligen också förekommande bland tattarna. Både min 
far och mor ha sett sådana märken och även jag själv något enstaka 
fall. Min far, född 1867, såg en person för många år sen som hade »syna-
märke» från ena ögat över hela kinden och i en cirkel runt hakan; men 
vanligen var det ju bara ett enkelt snitt. Men nu tror jag att folket i 
Gällinge och de övriga socknarna är lika lugna som andra folk. Man 
hör numera inte talas om några slagsmål; det är nog bara undantag. 
Om man får se en person med knivskåra på kinderna, kan det ju också 
blivit genom olyckshändelse, det kan jag själv intyga. Jag råkade själv 
vid blott 6 års ålder under lek skära mig mycket illa i kinden på ett vasst 
bleck. Mina föräldrar tog mig inte till läkare, utan plåstrade själva på 
mig, och jag fick ett mycket fult synamärke, som min far brukar säga, 
fastän jag aldrig varit i slagsmål och har till dags dato varit fullständig 
nykterist. Men vem vet vad okända personer tror när de möter en? 

Av det hittills anförda materialet framgår att man kan höra 
hur många vittnen som helst utan att nå klarhet, så länge man 
låter vittnena tala i s. k. allmänna ordalag. Uppgift står emot 
uppgift. Man finner lätt att det välkända förtalet av grannarna 
upprepar sig också här, vilket man måste vänta. Meddelare med 

9-46709 Sv. landsmål 



130 ALBERT SANDIKLEF 

fantasi låta fabuleringskonsten ta överhand. Även de mest fan-
tasilösa råka, trots bristen på fantasi — eller är det på grund 
därav? — ut för språkets makt över tanken; t. o. m. om de yrkes-
mässigt syssla med traditionsmaterial kunna de, som ovan visats, 
ta de otroligaste uppgifter för sanna och riktiga. 

Därför insåg jag redan 1920 att man måste göra en torr sta-
tistik över samtliga fall, så långt tillbaka man nu kunde komma. 
Jag hade då hjälp av en man från Gällinge, född år 1832, och en 
man från Frillesås, född 1840. Båda voro minnesgoda gamlingar, 
och vi togo förteckningar över samtliga hushåll i socknarna — 
husförhörslängderna — till utgångspunkt. Så ging° vi igenom 
socknarna, person efter person. Mina sagesmän kände till för-
hållandena väl, och jag fick en mycket tillförlitlig förteckning 
över alla män med ärr i ansiktet. För Gällinge sockens vidkom-
mande går förteckningen tillbaka till 1840-talet, för Frillesås 
till 1850-talet. Båda förteckningarna ha i november 1946 kunnat 
verifieras och kompletteras genom uppgifter från Gällinge av 
en gammal pålitlig kommunalman, född 1867, och från Frillesås 
av min fader, född i Frillesås 1860. Förteckningarna äro nu förda 
till dato. Jag har också mycket goda uppgifter från Idala, rela-
tivt goda från Förlanda och Fjärås, mycket pålitliga uppgifter 
från Veddige och något vagare från Tvååker liksom från Fotskäl 
och Horred i Mark. Jag hade skaffat liknande uppgifter även från 
Ås, Värö, Stråvalla, Landa och Ölmevalla, men tyvärr synas de 
ha blivit förlagda; jag kan icke nu hitta originalupPteckningarna. 

Uppgifterna innehålla i de flesta fall noggranna skildringar 
av namn och data avseende den sårade den som tillfogat sår 
och omständigheterna varunder detta skedde. Det säges klart 
ifrån om den sårade var fridsam själv och blev överfallen eller 
skuren av olyckshändelse när han exempelvis sökt avstyra slags-
mål e. d., eller om han var slagskämpe och fick sår i strid. Det 
säges också ifrån om knivskäraren var insocknes eller utsocknes. 
Och slutligen uppges om den sårade ev. sårats på annat sätt än 
genom kniv — ty i förteckningen medtagas alla med ärr i ansik-
tet, av vad slag dessa än varit. Till sist har jag också bestämda 
uppgifter om hur många personer inom resp. socknar som över-
huvudtaget någonsin skurit en människa med kniv. 
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Här kan jag självfallet icke publicera namn. Jag kan icke 
ens lämna så utförliga uppgifter att ännu levande personer känna 
igen sig själva eller föräldrar. Men det är också för ändamålet 
nog att här uppge siffror och korta fakta. 

Frillesås. Tidrymd: c:a 1855-1946. 
Totala antalet personer med ärr i ansiktet 8 st. 
'Nerfallna och knivskurna av utsocknes 2 st. 
Skurna under slagsmål inom socknen 4 st. 
Personer med ärr efter annat vapen än kniv 2 st.: 

ärr efter en mot huvudet krossad flaska 1 st. 
ärr efter ett trästycke, slaget mot pannan, 1 st. 
(sistnämnda erhållet i Norrland). 

Personer med ärr från mungipan till örat: ingen. 
Personer från socknen som skurit andra med kniv 2 st. 

Gällinge. Tidrymd c:a 1846-1946. 
Totala antalet personer med ärr i ansiktet 14 st. 
överfallna och skurna av utsocknes under stadsresor 5 st. 
'Nerfallna och skurna inom socknen av sockenbor 3 st. 
Skurna under slagsmål inom socknen 4 st. 
Personer med ärr efter annat än kniv 2 st.: 

ärr efter en väderkvarnsvinge 1 st. 
ärr efter operation 1 st. 

Personer med ärr från mungipan till örat: ingen. 
Personer från socken som skurit andra med kniv 3 st. 

Idala. Tidrymd c:a 1846-1946. 
Totala antalet personer med ärr i ansiktet 2 st. 
Skurna vid slagsmål i Horred, Västergötland, 1 st. 
Personer med ärr efter annat vapen än kniv 1 st.: 

ärr efter slag i huvudet med flaska. 
Personer med ärr från mungipan till örat: ingen. 
Personer som skurit andra: ingen. 

Härtill bör så anmärkas att i Gällinge högst 5 personer med ärr varit 
samtida under det avsedda seklet, i Frillesås högst 4 st. och i Idala 2 st. 

F ö rlanda. Tidrymd slutet av 1860-talet---1946. 
Totala antalet personer med ärr i ansiktet 8 st. 
överfallna och skurna av utsocknes 3 st. 
Skurna under slagsmål i Förlanda 4 st. 
Personer med ärr efter annat än kniv 1 st. 
Personer med ärr från mungipan till örat: ingen. 
Personer som skurit andra med kniv 3 st. 
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Veddi ge. Tidrymd 1880-talet-1946. 
Totala antalet personer med ärr i ansiktet 14 st. 
Överfallna och skurna av utsocknes 4 st. 
Överfallna och skurna av personer från Veddige 3 st. 
Skurna vid slagsmål mellan veddigebor i Veddige 4 st. 
Erhållit ärr efter kniv på obekant sätt 1 st. 
Personer med ärr efter andra vapen än kniv 2 st. 
Personer med ärr från mungipan till örat 2 st. 
Personer som skurit andra med kniv 4 (5?) st. 

Två åker. Tidrymd 1890-talet-1946. 
Totala antalet personer med ärr i ansiktet 2 (4?) st. 
Skurna av utsocknes (rallare) 1 st. 
Skurna vid slagsmål i Tvååker 1 st. (3 st.?) 
Personer med ärr från mungipan till örat 1 st. 
Personer som skurit andra med kniv 1 st. 
Fj ärås. Tidrymd 1870-talet-1922. 
Totala antalet personer med ärr i ansiktet efter kniv 5 st. 

Fotskäl. Tidrymd slutet av 1860-talet-1922. 
Totala antalet Personer med ärr efter kniv 4 (6?) st. 

Horred. Tidrymd c:a 1855-1922. 
Totala antalet personer med ärr efter kniv 4 (7?) st. 

Ur minnet vågar jag nämna att de förkomna uppgifterna 
från Ås, Värö, Stråvalla, Landa och Ölmevalla gåvo i stort sett 
samma bild av läget som i de övriga här anförda. Variationen 
är högst obetydlig, och siffrorna äro så låga i förhållande till 
folkmängden att ett högre eller lägre tal för en socken kan bero 
på rena tillfälligheter. Ett enda allvarligt slagsmål vid en mark-
nad eller på en stor auktion kan förrycka statistiken, då den 
icke arbetar med högre siffror än här är fallet. I Veddige hölls 
en auktion på 1880-talet där det uppstod ett så vilt slagsmål 
att flera personer blevo illa slagna och flera blevo knivskurna. 
Men sedan kunde det dröja årtionden innan nästa man' från 
samma socken blev skuren med kniv. 

Så ter sig alltså den nakna sanningen om den förskräckliga 
knivskärningen i Frillesås, Gällinge och Idala. 

Jag gissar att mina vänner i Delsbo skulle kunna visa ett 
liknande resultat, om de gjorde en undersökning. 
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Här bör emellertid framhållas att uppgifterna från Tvååker, 
Fjärås, Fotskäl och Horred torde vara så tillvida otillförlitliga 
att antalet personer med ärr av allt att döma är alltför lågt. 

Till sist bör här nämnas — ur minnet — att det i Stråvalla 
fanns en man med ärr från mungipan till örat. Men han hade 
fått det då han var rallare i Norrland. 

Av det anförda materialet torde framgå att det 
icke funnits sakliga skäl för traditionen om Fril-
lesåsmärket. 

Man frågar sig då hur en sådan tradition kunnat uppkomma. 
Och vi ha redan funnit dels att trovärdiga sagesmän direkt ut-
pekat Herman Hofbergs uppsats i Läsning för Folket 1881 så-
som källan, dels ock att ingen av de äldre sagesmännen vid 
utfrågning 1920-1922 sade sig ha hört traditionen i sin ung-
dom. 

Jag har hos landsantikvarien Bertil WalUn i Örebro sökt 
efter uppgifter om Hofbergs resor för att om möjligt kunna fast-
ställa huruvida, och i så fall när han kan ha besökt kyrkoherde 
Wallberg i Frillesås. Att han gjort det kan man nog se av upp-
satsen. Många av uppgifterna måste vara lämnade av försam-
lingens präst. Detta är så mycket troligare som Hofberg veter-
ligen brukade anlita prästernas kännedom om sina pastorat vid 
forskningsresor i Sveriges bygder. WalUn kunde icke lämna 
äskade upplysningar. Han förklarade att man synes ha »städat 
bort» alla anteckningar efter Hofberg av sådan art. Samma ne-
gativa resultat medförde förfrågningar hos docenten Adolf Schiick 
på Vitterhetsakademiens bibliotek. 

När Hofberg berättar att det myckna knivskärandet »hade 
sin rot i en låg, hemligt groende hämndlystnad», och då han, 
efter att ha framhållit huru det var för 30-40 år sedan, d. v. s. 
på 1840-talet och 1850-talet, »knapt fans en vuxen mansperson, 
som ej hade ett eller flera ärr efter föregående knifhugg i ansigtet» 
för att sedan framhålla »att detta ansågs så hedersamt, att pojkar 
som ännu icke haft den afundade lyckan att komma i knifvabyte, 
sjelfve tillfogade sig knifsår för att icke vara sämre än andra», 
då kan nog även den som aldrig sysslat med folktraditioner se, 
att detta kan inte vara äkta. Och man behöver inte heller känna 
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till den här ovan anförda statistiken för att inse det orimliga i 
Hofbergs påståenden. 

Vem är då Hofbergs sagesman? 
Traditionen i Frillesås utpekar kyrkoherden Erik Wallberg. 
Frillesås gamla medeltidskyrka hade fått torn, och det blev 

för tungt varför det sjönk, och en sig alltmera vidgande spricka 
uppstod mellan tornet och långhuset. Slutligen nödgades man 
riva den gamla kyrkan och bygga en ny. Då ville sockenmännen 
bygga den nya kyrkan på samma plats där den gamla legat, men 
kyrkoherde Wallberg ville placera den på det berg, där den nu 
ligger. Båda parter ansågo sig ha rätt, och båda parter voro 
envisa. Alltså måste det bli strid, och den blev bitter på ömse 
håll. Till sist vann kyrkoherden, dock först sedan han förmått 
biskopen att komma till undsättning. För honom böjde sig de 
styvsinta gubbarna, men de förläto inte Wallberg att han tvingat 
dem till det, och därför gick striden vidare. När byggnadsarbe-
tet pågick fick kyrkoherden se sig för, om han kom i närheten 
av byggnadsställningarna. Det sägs att man inte var så noga om 
man ville spotta. Man kunde träffa Wallbergs hatt. Eller man 
kunde tappa en halv balja med mjukt kalkbruk på kyrkoher-
dens fina kläder — inte hade man tid att se upp med sånt. Det 
fick väl kyrkoherden göra själv. På stämmorna sade man nej 
till allt vad kyrkoherden ville föra igenom. 

Och så påstås det att kyrkoherden tog en raffinerad hämnd. 
Han hade fått den uppfattningen att hans sockenbor voro stora 
skurkar allesammans, men att tala om för folk att de inte ville 
ha kyrkan där han, Wallberg, ville ha den, det skulle kanhända 
inte ha tett sig så förskräckligt. Han började därför tala om för 
folk som gästade honom att folket här i dessa socknar var det 
råaste knivskärarpack som fanns. Han hade en dräng som hade 
ett ärr efter ett bett av en häst på prästgården. Ärret satt på 
handen, väl synligt för de åkande. Wallberg visade det som prov 
på knivskärandet i Frillesås. Och varför skulle inte gästerna tro 
vad folkets själasörjare berättade om folkets onda seder? 

Men prästen hade en dräng med gott huvud. Han tyckte 
inte om att socknen blev illa beryktad. Han hämnades i sin tur 
på prästen. 
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Jag skall anföra ett par uppteckningar om prästen och hans 
dräng. Den ena är gjord 1922 efter en man född 1840: 

Jo men, jag minns la grant Wallbergen. Han var tjocker om magen, 
men inte i ansiktet. De va en spelevinker, och han va roliger, men 
drängen sa att han va en led gubbe. Han sa att Wallbergen talte så illa 
om frillesäsinga när han fick främmat. Drängen hade hört hur han satt 
och talte om att di slåss med kniv och rent fördärva varandra allihop, 
och här finns inte en vuxen karl som inte har ett märke i ansiktet. Så 
var drängen arg på Wallbergen för detta och för mycket annat, så han 
gjorde många streck för prästen. En gång skulle drängen hämta hem 
en bagge som prästen hade köpt. Men maten var dålig, och drängen 
stack baggen på vägen. När han kom fram, så sa han till prästen: 

— Baggen blev dåliger ( = sjuk) på vägen så jag stack'en. Vill inte 
herrskapet äta upp'en, så ska ja göra't. Och så fick han äta upp baggen. 
Men detta talte han om ibland, och så fick prästen veta't. 

Wallbergen kom inte överens med folket. Han kivades alltid med 
folk på stämmorna, och han var aldrig sams med drängar och pigor. 

Den andra uppteckningen är från 1920. Sagesmannen var 
född 1850 på en av prästgårdens granngårdar: 

Jo jag minns Wallberg så grant som om det hade varit i går. Han var 
lite rund om magen, men han gick fort och lätt i alla fall. Han var kvick 
i munnen, så det var inte lätt att munhuggas med honom. Men han var 
kanske inte så snäll alltid. Han kivades ju jämt med folk på stämmorna 
om var kyrkan skulle ligga, och när kyrkan byggdes var folk så arga så 
han kunde knappt gå dit. Drängarna och pigorna klagade på maten i 
prästgården, och drängen som körde för Wallbergen var alltid i krig 
med honom. En dag fick tjänstefolket så tunna ärter ( = ärtsoppa) så 
drängen tyckte inte det var nånting att äta. Utan han höll skeden upp 
och ned och sa: (till de sällsynta ärterna) 

— Villen I åka, så hängen er på. 
Men det fick prästen höra. Och sen flyttade drängen på gamla dar 

och fick ett torp och hade det smått. Och så kom han till prästen och 
ville köpa ärter en dag. Jo, det skulle han få, och W. följde själv med ut 
till magasinet. När han då skulle ösa upp ärterna, vände han skoveln 
upp och ned och sa: 

— Villen I åka, så hängen er på. 
Så han hade inte glömt av vad drängen sa, när han åt ärter i präst-

gården. 
Drängen hade ett ärr på handen efter ett bett av en häst på präst-

gården. Men prästen skämtade med honom och sa att han var kniv-
skuren, och när prästen hade främmande och drängen fick skjutsa dem 
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runt så prästen skulle få visa socknarna, så satt han alltid och talte om 
hur folket skars med kniv, och hur varenda karl skulle ha ett ärr, liksom 
drängen, om det skulle vara riktigt. Och drängen fick ju tiga. Men så 
klagade drängen hos frun över den dåliga vagnen, och frun hon sa till 
prästen en dag de skulle ut och åka att han skulle skaffa en ny vagn. 

Ja, ja, sa Wallbergen, det förstås, och så nya hästar och en ny 
man, så blir du väl belåten. 

Då fick drängen roligt. För han ville gärna göra livet surt för 
prästen. 

Till sist en uppteckning efter en brorson till den förre sages-
mannen: 

Jag minns ju inte Wallberg, för han dog samma år jag föddes. Men 
jag har hört många historier om honom. Min far kände honom väl och 
berättade gärna om honom. Där var en dräng som brukade köra för 
honom, och det finns lika många historier om drängen som om prästen. 
De kunde aldrig dra jämt. 

Ett var säkert, Wallberg kunde inte komma om sams med folket. 
Så en dag hade han varit i en annexförsamling och predikat över Matt. 
25 kapitel, om den yttersta domen. Han gjorde en så förskräcklig dome-
dagspredikan, så t. o. m. den gamle prästgårdsdrängen tyckte det var 
kusligt. Och på hemvägen till prästgården sa han till prästen, lite för-
siktigt: 

Säj, kyrkoherden, är det verkligen så farligt som kyrkoherden 
sa i predikan i dag? 

Då skrattade den gamle kyrkoherden, tittade på drängen och sa: 
Nej, nä-nä men, visst inte. Men jag tyckte de kunde gärna få 

lite på pipan, för de är så dumma. 
Den där prästgårdsdrängen var alltid osams med prästen. De för-

argade varandra så länge de levde, och sen med. För drängen dog fyra 
dar före prästen, och när det ringde för drängen, gick kyrkklockan sön-
der, och den hann inte bli lagad på en vecka, och därför dröjde det flera 
dar innan de kunde ringa för W. 

En dag var W. ute på en promenad och gick förbi mitt hem. Så 
tänkte far han skulle sätta W. på det hala, så han sa: 

Jag har ofta tänkt jag skulle fråga kyrkoherden vad en egent-
ligen ska tro. Kyrkoherden säger att en ska tro det kyrkoherden säger, 
annars blir man inte salig. Men om jag hade varit född i Rom eller 
Konstantinopel, så hade prästerna där sagt detsamma, men de hade lärt 
mig nånting annat. Vad ska en då tro? 

— Joho, det ska jag säga Dig, min käre Johan. Tro du bara, så blir 
du nog salig. För si lärorna äro många, men tron, han är en. 

Så han var inte lätt att tas med, Wallbergen. 
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Det finns ännu åtskilliga gamla personer i Frillesås, Gällinge 
och Idala som minnas kyrkoherde Wallberg. Och dessa gamla 
minnas gärna drängen med; vi ha sett att han dog fyra dagar 
före sin herre. Ilistorierna om Wallberg och hans dräng, sådana 
de ännu berättas bland folket, sedda i belysning av fakta om 
striderna kring den nya kyrkans placering, ge nog lösningen till 
problemet om ursprunget till traditionen om Frillesåsmärket. 



Meddelanden och aktstycken. 
Från Dalmålsordboken. 

1. Dalmålsord med betydelsen 'idissla'. 

Hj. Lindroth har i StKock 1929, s. 479 ff., gjort de svenska dialekt-
orden med betydelsen 'idissla' till föremål för en ingående och på de 
flesta punkter övertygande behandling. 

Om Ovan-Siljansformen av ordgruppen i fråga — renast represen-
terad av Älvdalen itasta, ö. Mora ita'sta samt Venjan och Orsa itässta — 
råder knappast någon meningsskiljaktighet. Den är ett kompositum 
av det iterativa iö- i kortstavig variant och ett *fioysta, identiskt med 
gotl. tåjsta (GotlOrdb. tösta). För den vidare dalska utvecklingen av 
detta *iö-poysta är den invecklade förklaring, som S. Bugge ger (Sv. 
Landsm. IV. 1, s. 89, not 4), onödig: ö-bortfallet och det på sina håll 
bibehållna korta i äro normala dalska företeelser (Levander, Dalmålet 
II 9 och I 61). 

Redan formerna itjässta Våmhus Sollerön Rättvik och itjässta 
Ore Leksand ge med sitt j-inskott mera anledning till grubbel. Lind-
roth säger om dem: »Hur j skall förklaras vågar jag inte uttala mig om. 
Påverkan från annan glosa?» Härvid bör dock erinras om, att dalmålet 
erbjuder mångfaldiga exempel även på j-inskott av icke pejorativ art 
(Levander, Dalmålet II 37). »Processen äger rum, då den ljudförbindelse, 
som uppstår genom j-tillskottet, även i övrigt är vanlig i målet». Med 
dessa ord har jag sökt karakterisera företeelsen. Denna förklaring kan 
gott förlikas med Lindroths »påverkan från annan glosa». Dalmålet 
har mycket gott om ord, börjande på tjei-: tjäst, tjäg, tjärv etc. Det 
alldeles okända och obegripliga -tästa har då ombildats till likhet med 
dessa ord, och det vare sig de varit närstående till betydelsen eller ej. 

Vida gåtlikare bli orden för 'idissla', då vi komma söder och väster 
om Rättvik—Leksand. Vi ha här itäkksla Bjursås, uppenbarligen 
sammanhängande med motsvarande form i nordöstra Dala-Bergslagen 
(P. Envall, DB 45), och itjässla Ål Gagnef Djura Väster-Dalarne. Om 
dessa former säger Lindroth: »Enligt min mening är det redan att gå 
Bugge för långt till mötes att med Levander uppföra också de väst- och 
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,syddalska formerna på -tjässla under oy. Ändelsen -sia berättigar oss 
att söka samband med vissa former av idissla. Allt synes mig — även 
geografiskt — tillrättalagt för den lösningen, att -sia stammar från idissla 
och t- från -tösta. Längst från övre Dalarne, i nordöstra Uppland, har 
resultatet därvid blivit -tiksla, -tisla o. d., närmare åt nordväst, även i 
Gästrikland, få vi därjämte ä-vokal. Detta ä tycks då vara lån från det 
dalska -tästa.» 

Man kan helt instämma med Lindroth däri, att ett samband bör 
sökas mellan itästa och idissla, detta så fattat, att hybridisering i stor 
utsträckning ägt rum. Den svaga punkten i ovan citerade resonemang 
ligger enligt mitt förmenande i tanken, att ä-formerna i de centrala 
bygderna vore »lån» från det dalska itästa. Kulturströmmen och den 
med denna följande, geografiskt betingade språkutvecklingen ha aldrig 
gått i den riktningen. Det egentligaste dalmålet, det i Ovan-Siljan, 
har visserligen gett lån till sydligare bygder, men dessa lån bestå, såvitt 
jag vet, uteslutande av enstaka karakteristiska ord, som — troligen 
från början halvt på skämt — tagits upp i de centrala målen. Riks-
bekanta äro ju kulla och mas; andra dylika spridningsord äro t. ex. 
bög 'skinnsäck', kripp (ofta i den förvanskade formen krippä) 'barn' 
och kvid 'stor mage, klump'. Däremot torde inre, ljudlig språkpåverkan 
i riktning från nordväst mot sydost icke i något enda fall kunna påvisas. 

Hur skall man då förklara det ur äldre oy utvecklade ä-ljudet i 
Bergslagens, Gästriklands och Upplands itäksla etc.? P. Envall har i 
»Dala-Bergslagsmålet» s. 30-57 gett en rik och översiktlig samling av 
belägg för den redan tidigare uttalade åsikten, att ett mycket stort 
antal språkliga egendomligheter i Dala-Bergslagen, Hälsingland, Väst-
manland, Uppland och Södermanland äro »relikter från en tid, då ett 
språk, som påminte om dalmål, talades i dessa landskap. Centrum för 
detta språk kan icke ha varit Dalarne, utan Uppland, det gamla svea-
rikets medelpunkt.» 

Om man tillämpar denna åskådning på det här behandlade fallet, 
synes det antagligast, att på ett stort mellansvenskt område under en 
viss period funnits två olika ord för 'idissla', dels ett *(i6-)15oysta och 
dels det ord, varifrån idissla utgår, det må nu ha varit *iö-etla eller något 
annat. Av orsaker, på vilka här ej skall ingås, har det senare ordet segrat 
i konkurrensen, och dess större livskraft har visat sig däri, att *(iö-)-
.Poysta dels trängts tillbaka mot de arkaiserande områdena längst i syd-
ost (Gotland) och längst i nordväst (Ovan-Siljan), dels, där det bibe-
hållits, till sina former starkt påverkats av det segrande ordet. 

2. jämt, jämta, jämte prep. och adv. 'jäms (med)' etc. 

I Meijerbergs Arkiv II 119 ff. har E. Liden behandlat några fsv. 
variantformer till det vanliga fsv. iämte (nsv. jämte; se SAOB) med 
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betydelser som 'bredvid', 'järns (med)' och 'därjämte'. Till Lidens fram-
ställning skola här göras några randanmärkningar, utgående från dal-
målsformerna av ordet. 

Den e-lösa formen iäm(p)t som preposition anser Liden endast 
osäkert belagd. Den stödjes dock av det i Nedan-Siljan och Nedre 
Väster-Dalarne (ända från Rättvik till Äppelbo) rikligt belagda jäm(m)t 
'järns med' (prep., som styr dativ eller ackusativ). Som exempel i fraser 
kunna anföras jämt drd ddjsn Rättvik 'jäms med tröskladans tvärås' 
och dam ska gå bårä jä'mmt m4jän Djura 'de skola gå nakna till midjan'. 
Att det är fråga om en klart enstavig form framgår av en jämförelse 
med gimm,t bradda Leksand 'jäms med kanten', där en ursprungligen 
tvåstavig form givit cirkumflex vid apokopering. 

Även den fsv. formen iämta adv., vilken Liden anser otillräckligt 
belagd, stödjes av levande dalmålsformer. Malung och övre Väster-
Dalarne ha sålunda ett adv. jämmta, som betyder dels 'tillsammans 
(med)', dels '(där)jämte'. Som exempel kan anföras 8 dit te jämmta töss 
an idlär vår i ternip Malung 'och därtill (eg.: där till jämte) tycks han 
aldrig vara frisk'. 

Att den enstaviga formen jämt (< jämnt SAOB) måste betraktas 
som den ursprungliga är uppenbart. Men hur har denna form utveck-
lats till jämte? Liden anser, att fsv. jämte, nsv. jämte uppkommit ur 
iämt tu. Dalmålsformema stödja ej denna hypotes. Ovan-Siljan, som 
i regel bevarar fsv. tu l i formen tti!, har trots detta iemmte Älvdalen etc. 

A. Kock (Ark. f. nord. fil. III 185 ff.; Sv. Ljudhist. IV 19) anser, 
att prep. jämt på analogisk väg fått sitt -e från sådana prepositioner, 
som ha former både utan och med -e, t. ex. mot : mote. Härtill lägger 
Hellquist (Sv. etym. ordbok) den tanken, att även de talrika rumsadver-
ben på -e (framme, inne etc.) medverkat till ombildningen. 

För min del skulle jag närmast vilja ansluta mig till Hellquists 
syn på formen jämte: det är de talrika rumsorden på -e — och det vare 
sig de äro prepositioner eller adverb — som ur jämt pressat fram den 
tvåstaviga formen jämte. På samma sätt ha dalmålsformer som nårde 
'i norr', såde 'i söder' uppkommit ur nord, snö. Och på liknande sätt 
synes det mig att man kan förstå fsv. iampto 'jämte': det är de talrika 
adverbformerna på -o, som här utgjort den verkande kraften. Jfr att 
dalmålet har inno vid sidan av inne etc.! Kanske kan man uppfatta 
y. fsv. breao(vidh) och breda (widh) som på samma sätt påverkade av 
adverben på -o, -a och alltså undvika att med Kock (Sv. Ljudhist. IV 
19) söka specialförklaringar till var och en av dessa former. 

Man kan till slut fråga sig: varför har just ordet iämt haft så lätt 
för att förse sig med ändelsetillskotten -a, -e och -o? Anledningen bör, 
såvitt jag förstår, sökas däri, att ordet så ofta uttalats med starkt tryck, 
nästan emfas. Detta starka tryck har pressat fram ett behov av tvåsta-
vighet och grav accent, och därvid ha de vanliga adverbialändelserna 
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-a, -e och -o fått hjälpa till att möjliggöra emfasen. Ett uttryck för att 
jämte uttalats med starkt tryck utgör det förhållandet, att det annars 
starkt apokoperande Älvdalsmålet alltid bibehåller -e i jemmte min 
'tillsammans med'. 

Lars Levander. 

Notiser från Västerbotten. 

Under uppslagsordet gran anför Seth Larsson i »Substantivböj-
ningen i Västerbottens folkmål» s. 35 en uppgift av Stenberg från 1804 
om ett maskulint »grahn» med samma uttal i bestämd som obestämd 
form och plur. »grahna». Stenberg ger en ingående redogörelse för ordets 
betydelse: »så kallas en landsträcka bredwid åar, bäckar eller insjöar, 
som är tillkommit medelst upgrundningar af den sand och gyttja, som 
wattnet har fört med sig. Sådana landsträckor äro merendels lågare 
än det öfriga landet, hwarifrån de äro skilda antingen av någon dahl, 
myra, igengrodd årännel, äng eller slikt. De äro merendels någon udde 
fri från skog, torra och hårdwall samt något uphögda. Ibland är det 
blott en afskiärning ifrån det öfriga landet medelst någon liten bäck.» 
Larssons val av uppslagsform är fullt försvarlig. Emellertid torde ordet 
gå tillbaka på ett grande, m. 

Bureälven eller Buran i Västerbotten delar sig strax innan den 
når havet i två armar som omsluta en ö, Hemön. Den norra, mindre 
armen kallas Lillälven. Landet i förgreningen närmast väster om Lill-
älven är lågt och sidlänt.' Detta område har tydligen förr kunnat kal-
las *granden. Det hemman till vilket området hör heter nu Grand hem-
manet greenhcimana. Gårdens huvudbyggnad — som ligger i närheten 
av den ovan angivna *granden — står ännu kvar men är förvandlad till 
bostad för en del arbetare vid Bure ångsåg. Den kallas nu Grandkasern 
grånkasän. Området omkring gården heter Granden grdn, green. Hem-
manets fäbodar benämnas Granclbodarna gretnböden och ett berg intill 
dessa Grandbodberget. 

Stenbergs »grahn» motsvarar uppenbarligen ett sydvästerbottniskt 
*green (jfr stran strand, han hand osv.). Stenberg betecknar icke cirkum-
flex. 

Ett ortnamn Granden »greitte . . . (en strandslätt)» anföres av Rut-
berg, Folkmålet i Nederkalix, s. 105. Samma ord torde väl föreligga i 

1) Området kring Burans nedersta lopp gör i sin helhet intryck av att vara 
ett gammalt deltaland. Ännu i mannaminne har älven, åtminstone vid vissa 
tider, haft flera fåror som omslutit holmar. En gård, som nu ligger långt från 
vatten, kallas ännu ut» hamom. 
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det från öjebyn i Piteå år 1543 belagda i Grandom (Nordlander, Norr!. 
sam!. 1-6: 284). 

Grande är väl känt från norskan. Dess betydelse återges med: 
»Banke, Klit; tor Grund med Sand eller Smaasten ved Vandet; ogsaa 
Greesbanke ved en Ely» (Aasen). Rörande etymologi se Torp, art. 
grande, samt Hellquist, art. grand och grund. 

I samband med denna notis från Västerbotten vill jag ta tillfället 
i akt att lämna en del förtydliganden, tillägg och rättelser till några av 
de uppgifter från Lövånger som av mig lämnats i Lindgrens Ordbok 
över Burträskmålet: 

Beträffande accentueringen gäller, att den tyvärr bär prägel av ett 
icke avslutat experimenterande med beteckningen. Jag var då uppteck-
ningarna gjordes icke tillfreds med Lindgrens accentbeteckning i tre 
eller fyrstaviga sammansatta ord av typen fra,manfdr. Denna beteck-
ning uttrycker inte den starka betoningen på sista leden. Jag gick till 
motsatt ytterlighet och skrev fra'Inanfek, ett beteckningssätt som har 
influtit i ett flertal ord. Sedermera stannade jag för ~anka. S. 39 
art. fara står vål läs ved; s. 39 art. farkna utgår; s. 46 art, fällt står felt 
läs fa; s. 66 art. höft står yust a holt läs jäst a h6ft; s. 67 art. id  står 
94 läs id); s. 81 art. krdkhacka läs best. sing.; s. 86 art. landkall före 
»skiljelinjen» läs: iskant i; ordet »strandlinje» utgår; s. 99 art. nattkappa 
läs best. sing.; s. 145 art. tjupinne efter »pinne» läs: på tjuet. 

Gösta Holm. 

Ett korrumperat ställe i Konung Alexander. 

På sid. 125 i sin avhandling »De svenska spannmålsmåtten» (Uppsala 
1945) diskuterar Lars Forner tolkningen av ett par rader i medeltids-
dikten »Konung Alexander»: 

»— — ther wäxer trä ther bära wl 
somplik mz spannom trodhne full — —.» (Al. 5245 f.) 

Forner ger i anslutning till Söderwall (2: 461 och 670) två tolk-
ningsförslag. Det första: »Där växa träd, som bära ull; somliga full-
packade med spannmått>> förefaller orimligt. Det andra förslaget: 
»-- — somliga med fullpackade spannmått» är något bättre, men inte 
heller det ger god mening. Alternativt tänker sig Forner (not 3), att 
spannom skulle kunna föras till det lågtyska spar» = spänne. 

Det är föga troligt, att vi här ha att göra med ett uttryck trodha 
full i betydelsen »fullpacka>>. I varje fall saknas paralleller från forn-
svenskan, som visa att trodha där antagit en betydelse »packa», som av- 
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lägsnat sig så långt från grundbetydelsen, att uttrycket skulle kunna 
användas om träd, »fullpackade» med spannmålsmått, spännen eller 
någonting annat. Det fvn. troöa är visserligen belagt i en överförd be-
tydelse »stoppe fuld med noget» (Fritzner 3: 722), men om man ser efter 
hos Söderwall finner man, att det enda fsv. belägg, som anföres för be-
tydelsen »stampa, hopstampa, packa, stoppa» hos verbet trodha, är just 
de här diskuterade raderna i »Konung Alexander». 

För min del tror jag, att man med ganska stor säkerhet kan säga, 
att ifrågavarande ställe i »Konung Alexander» är korrumperat. Om 
man läser några rader framåt i texten, får man också en fingervisning 
om vad det ursprungligen kan ha stått. Texten innehåller en beskrivning 
av ett sagoland. Det berättas, att folket i landet gör sig kläder av ullen, 
som växer på träden. Sedan står det: 

»-- — thetta folk thz heter seres 
som thänna thradhin saman läs 
ok thässa wl til klädhe gör — 

Alltså: »detta folk, som samlar denna tråd och gör kläder av denna ull, 
heter seres.>> Det har inte nämnts någon tråd förut i texten, sådan som 
vi nu ha den. Här omtalas den plötsligt som bekant. Detta synes mig 
antyda, att vi ha att söka ett tidigare omtalande av »denna tråd» på det 
enligt min mening korrumperade stället. Ursprungligen kan där ha stått: 

— — ther wäxer trä ther bära wl 
somplik mz spunnom tradhum full — 

Det skulle ge betydligt bättre mening. 
De latinska texterna av »Konung Alexander» ge ingen ledning. Den 

direkta förebilden för den fsv. versionen är okänd. Jag har undersökt 
tre olika varianter, som höra till samma typ av den latinska sagan, som 
den svenska versionens förebild anses ha tillhört. Ingen av dessa varianter 
har någon motsvarighet till raden »somplik mz spannom trodhne full». 
Inte heller finns någon motsvarighet till »thänna thradhin» i den svenska 
texten. Det talas i latinet enbart om att träden ha folia velut lana, vilket 
motsvarar den svenska textens w/. Vi ha tydligen att göra med ett tillägg 
av den svenske bearbetaren. 

Alexanderssagan föreligger på fsv. blott i en enda handskrift, Cod. 
Holm. D 4. Där står det otvivelaktigt »spannom trodhne full», så som 
utgivaren (Ahlstrand — ej Klemming, som titelbladet anger) läst. 
Men D 4 är intet original utan en avskrift, som är åtminstone 50 år 
yngre än den ursprungliga översättningen. Att D 4:s text av »Konung 
Alexander» på sina ställen är korrumperad har påpekats av Anton 
Blanck i Samlaren 1930. 

Anders Sundqvist. 
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»Gå vad» och »rita uaPa». 

Vid genomläsning av dr J. Ejdestams uppsats »Omfärd vid besitt-
ningstagande av jordegendom» i denna årgång av Svenska Landsmål 
(s. 86 f.) har min uppmärksamhet fästs vid en diskutabel översättning 
av ett ställe i östgötalagens Jb i Holmbäck—Wessens tolkning av lagen 
i Svenska landskapslagar (Första ser., Upps. 1933, s. 140). Det är bestäm-
melsen om hur man skall förfara, när konungen säljer allmänningsj ord 
till enskild köpare i Jb I 2, som lyder: »Nu uill kunungEer almEenning sEelia 
pa skal stallare hans uafia rika*, vilket översatts med: »Nu vill konungen 
sälja allmänning. Då skall hans stallare rida gränsgången.» Stället har 
av Ejdestam (s. 104) medtagits som exempel på det slags rituella om-
färder vid jordförvärv, som VgL I, Jb 2 talar om (cit. av Ejdestam s. 103). 
Han har dock reserverat sig mot att dessa bestämmelser här skulle be-
höva äga någon magisk karaktär. Men att han överhuvudtaget kommit 
att medtaga belägget från ögL torde väl bero på Holmbäck—Wessens 
översättning av detta ställe och deras reflexion om det i noten s. 155, 
där det på tal om VgL I och dess bestämmelse om umkerfi säges: »Tro-
ligen har ögL ett spår av samma ceremoni i den gränsritt, som konungens 
stallare skulle verkställa, då konungen hade sålt en allmänning.» I 
detta sammanhang påpekar visserligen kommentaren, att ordet vabi 
här betyder »rågång», men då övers. i texten använt »gränsgång», som 
har en betydligt mindre preciserad betydelse, måste en läsare, som inte 
själv är så bevandrad i fornsvenskt lagspråk, få den bestämda uppfatt-
ningen, att bestämmelsen inte gärna kan gälla bara den praktiska åt-
gärden, att kungens stallare ridande skall åtfölja köparen vid uppgåendet 
av rågången. 

Man behöver nämligen inte antaga någon annan betydelse i uttryc-
ket ripa uaPa än i det alltjämt i våra folkmål levande gå vad, som Rietz 
786 a kände från Södermanland och från N. Tjust i Småland och som 
jag själv känner från stora delar av Uppland (t. ex. Tierp gå vao och 
Hjälsta gå va) i bet. »gå upp rågång», »gå upp gränsen» mellan bygran-
narnas intill varandra liggande åkertegar 1. ängslotter i sådana fall, då 
man inte hade diken 1. stängsel dem emellan (vid slåtter). För Schlyter 
stod detta samband mellan laguttrycket och folkmålen fullt klart, och 
han översätter följaktligen i ögL (s. 374) och i Gloss. orden vaP n. och 
vafri m.: »gränsskilnad mällan ängslotter, hvilken uppgås på det sättet, 
att en människa går (1. rider) i rät linje mällan de vid råmärkena upp-
ställda stänger», och under val»: tillägger han »dock brukas d. o. äfven 
om andra egor än äng». Någon saklig grund för ett frångående av Schly-
ters översättning föreligger inte, och en översättning som »rida gräns-
gången» kan lätt föra en omisstänksam läsare på villospår. 

Manne Eriksson. 



Litteratur. 

Ivar Modder, Studier över slutartikeln i starka femininer. Uppsala 
1946. 157 s., 21 kartor. Uppsala Universitets Årsskrift 1946: 2. 

Ivar Modeer har i sin senaste avhandling tagit upp till omprövning 
ett av de centrala problemen i svensk och norsk ljud- och formhistoria, 
nämligen utvecklingen av best. slutartikeln i sing. hos starka femininer 
och framför allt uppkomsten av formtypen boka 'boken'. Då Schager-
ström 1882 och Beckman 1893 publicerade sina grundläggande fram-
ställningar i denna fråga, hade endast en obetydlig del av det dialekt-
material, som nu föreligger i tryck och i våra landsmålsarkiv, hopsamlats, 
och de dialektgeografiska forskningsmetoderna var ännu okända. Tiden 
är sålunda mogen för den formgeografiska utredning i ämnet, som Modeer 
nu har lagt fram. Dess publicering hade varit berättigad, även om den 
bara hade bekräftat den äldre uppfattningen, att -en i svagton ljud-
lagsenligt har givit -a. En första översikt av det nu föreliggande mate-
rialet inbjuder emellertid till en del kritik gentemot denna teori. Förf. 
har därför i ljudlagsteoriens ställe lancerat den åsikten, att -a i best. 
sing. av starka fem. är analogiskt infört från de svaga fem., typen kyrka 
(ett folkligare typord hade väl inte varit omöjligt att finna?). Ivar 
Aasen, som ju hade skaffat sig en för sin tid enastående överblick över 
Norges dialekter förfäktade redan denna analogiteori (jfr Modeer s. 32 f. 
och 71), och det är därför kanske inte någon tillfällighet, att Modeer 
nu utifrån sin formgeografiska översyn har nått fram till en likadan 
uppfattning. 

En stor förtjänst i Modeers arbete är den tydlighet i formuleringarna, 
som han vinnlägger sig om. Även dispositionen är i sina stora linjer 
klar och lättöverskådlig. Förf. presenterar i kap. I materialet i anslut-
ning till sina kartor, redovisar i kap. II tidigare forskares åsikter, granskar 
dem kritiskt i kap. III och lägger slutligen fram sin egen tolkning i kap. 
IV. I exkurser behandlar han till sist två med best. sing. boka nära för-
knippade formtyper, best. pl. taka 'taken' och 2. pers. pl. imperativ på 
-a i Västergötland. Hur man än disponerar en vetenskaplig framställ-
ning av denna art, där frågeställningarna väver sig in i varandra, tvingas 
man till upprepningar. Förf. har inte undgått dem. I kap. 1—III, i 
synnerhet i kritiken av ljudlagsteorien, föregriper han t. ex. ofta sina 
egna resultat i kap. IV och i exkurserna. Hans frikostighet med sid- 

10— 46709 Sv. landsmål 
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hänvisningar uppväger rent tekniskt denna ofullkomlighet, men ett 
index över behandlade detaljproblem skulle säkert ha ökat arbetets värde 
för övriga forskare. — I denna recension kommer anm. att ta upp till 
diskussion några av de viktigare enskilda frågeställningar som avhand-
lingsämnet innesluter och oberoende av förf:s disposition försöka ana-
lysera dem utifrån både analogi- och ljudlagsteoriemas ståndpunkter. 

Den i gängse litteratur vanliga uppfattningen, att n-bortfallet och 
vokalismens förskjutning i det gamla trycksvaga -en (-in) skulle hänga 
ihop med en sekundär nasalering av vokalen, finner i Modeer en arg ve-
dersakare (s. 58-61). I anslutning till Jespersen och Hesselman visar han 
övertygande, att några äldre belägg på eller uppgifter om nasalvokal i 
hithörande formkategorier hittills inte har kunnat anföras. Detta är 
väsentligt och föranleder Hesselman att redan 1912 hysa »skepsis t. o. m. 
rörande själva nasaleringshypotesen» (SoS 1912 s. 117). I vår tid är 
däremot nasalvokaler av gammalt trycksvagt -en kända från Ovan-
Siljan, Alfta i Hälsingland och Selbu i Sor-Treindelag (Modeer s. 61-63). 
I Ovan-Siljan har de dock inträtt oberoende av tryckstyrkan och faller 
därför utanför den gängse nasaleringsteorien.1  För Alftas del är läsaren 
naturligtvis inte a priori benägen att avfärda best. sing. bokg(ng) som 
en analogibildning (Modeer s. 62 och 55 noten), i synnerhet eftersom de 
till synes motsägande formerna i best. pl. neutr. tålsene, t?eyene2  etc., 
som Modeer också påpekar, i första rummet måste ansättas som tydliga 
analogier (jfr nedan s. 148). Best. sing. dat. neutr. hus gentemot bokq 
m. fl. i Selbu kan slutligen förklaras bero på olika accentueringar 
(nedan s. 149). Men förf. har naturligtvis rätt i att dessa nutida belägg 
för nasal i boka i två isolerade dialekter ensamma inte utgör något över-
tygande bevis för en vida allmännare förekomst av samma företeelse 
i yngre fsv. och fno. (s. 63). Att den förutsatta övergångsformen -q 
så när som på Alfta saknas i skarven mellan boka och boken på karta 2 
bevisar å andra sidan heller inte med säkerhet motsatsen (jfr Modeer 

55 f.). Mellanformerna i en under kort tid genomlupen övergång, 
ex. den av Beckman ponerade -en>-c>-q>-a, behöver inte nödvän-

digtvis sätta varaktiga spår i dialekterna utan kan snart i samband 
med en allmän denasalering ha översköljts av den fonetiskt genomslags-
kraftiga novationen -a.3  

För anm. förefaller nasaleringsteorien dock vara en löst fotad hypo-
tes, så länge man med nasalering avser en sekundär företeelse av samma 
fonetiska art som den i modern franska.4  Artikelvokalen kan emellertid 
sedan gammalt ha stått under inflytande av det följande korta n:ets 
nasalitet, utan att dess nasalton ens med säkerhet behöver ha varit 

Levander, Dalmålet I s. 213-216, och Hj. Lindroth i SoS 1912 s. 101. 
Så enl. Mod6er s. 62; tpl i ULMA har -an; i båda dessa ord. 
Jfr Larsen, Sognemålene s. 24. 
Jfr om hela problemkomplexet även Zetterholm i Sv. Lm. 1945 s. 101 ff. 
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fonologiskt relevant. En mer eller mindre genomförd nasalering av 
vokaler, bl. a. framför kort n, både i tryckstark och trycksvag ställning 
är ju känd såväl från de nordiska fornspråken såsom än i dag i Ovan-
Siljans mål. Den förklarar t. ex. uttalen brungn 'brun', grangn 'gråna' 
i Degerfors (Västerbotten), best. sing. brångn 'bron', tangn 'tån', best. 
pl. tengn tangn 'tårna' i Nysätra (Vbtn), svingn 'svin', bäingn 'ben' 
i n. Osterdalen, best. sing. ko 'kon', bro 'bron' men obest. sing. ku, bru i 
n. Bohuslän och väl även deL Ud' 'till låns' i Resele och /g§4§.a 
'Folkjaborna' men föZ§a 'Folkja' (vin-namn) i Nora, d. v. s. nasalering 
framför äldre -ns i Ångermanland.' 

Modeers argumentering rörande utvecklingen av trycksvagt -en> -a 
öppnar sålunda en väg för hans analogiteori. Men den övertygar knap-
past om att ljudlagsteorien vore ohållbar. Förf. har själv flera gånger 
generellt reserverat sig för möjligheten av en ljudlagsenlig utveckling 
(s. 64 ö., 66 n. och 71), men förbehållet tycks mer vara munnens än hjär-
nans och hjärtats, eftersom han ingenstädes har preciserat det till vissa 
formkategorier eller vissa dialekter utan tydligen finner att hans analogi-
teori överallt går väl i lås. 

Modeers starkaste argument mot ljudlagsteorien är emellertid av 
dialektgeografisk natur. Han tar fasta på (s. 41 f.) att den geografiska 
fördelningen i nutida svenska och norska dialekter av olika former för 
best. sing. av starka fem. (typ boken) inte stämmer med den för de övriga 
böjningskategorier, som likaledes i fornspråken hade ändelsen -en(-), -in(-), 
nämligen best. pl. av starka neutr., best. sing. dat. av starka mask. och 
neutr., fem. av adjektiv, pronomina och particip på -en samt vissa plu-
rala verbformer, främst 2. person pl. pres. indikativ och imperativ. 
Mot best. sing. boka 'boken' står med andra ord i vissa dialekter t. ex. 
best. pl. husene 'husen' och fem. lite 'liten'. Man håller mot denna bak-
grund livligt med förf. om  att övergången -en> -a ej kan ha inträffat 
»reservationslöst» och »i en enda kontinuerlig spridning svept fram över 
den skandinaviska halvön» (s. 54, jfr s. 56 f.). Kartorna 2 och 7 resp. 14 
och 17 syns närmast visa, att best. sing. -a av bok och best. pl. -a av tak 
från kärnområdena i det centrala Götaland, på Ostlandet och i Trondelag-
Jämtland har svämmat ut över Skandinavien (jfr Modeer s. 99), tills de 
har stött på motstånd i öster, söder och väster samt vid enstaka öar, 
av vilka Ovan-Siljan som oftast är den envisaste. Med ett sådant dialekt-
geografiskt betraktelsesätt ter det sig dock naturligt, att ändelsen -a 
för de olika formkategorierna inte täcker exakt samma områden. Men 
det gäller å andra sidan att förutsättningslöst söka näraliggande för-
klaringar till divergenserna utifrån fonetiska, morfologiska och geogra-
fiska betingelser. 

1) Enl. Åström Sv. Lm. VD 6 s. 73, J. V. Lindgren ULMA sedes, Rosa NB 
VIII s. 25 f. (jfr II s. 8), Janz&t, Studier över subst. i bohuslänskan s. 112 
och 146, Geijer ULMA tpl och Sverige VI s. 474 samt Bucht i NoB 1944 s. 15. 



148 LITTERATUR 

Ur fonetisk synpunkt bör Modeers formkategorier först och främst 
efter tryckstyrkan uppdelas i sådana som har levissimus och sådana som 
har levis på ändelsen -en. Endast de förra — best. pl. av starka neutr. 
utom ja-stammar och best. sing. dat. av starka mask. — är ljudhistorikern 
beredd att reservationslöst jämställa med best. sing. av starka fem.' — 
Vid motsättningar av typen best. sing. boka — best. pl. take syns förf. 
lägga stor vikt (se 42 ö., 49, 68 och 127). Om läsaren jämför kartorna 2 
och 14 resp. 7 och 17, finner han emellertid till sin förvåning endast 
obetydliga och vanligen lättförklarade divergenser mellan boka- och taka-
formernas utbredning (vilket förf, själv medger s. 126). 

En antydan till motsättningen boka — take (taki) har anm. i Sverige 
endast lyckats uppspåra i Lurs socken i n. Bohuslän, där boka bara står 
alternativt och inte tarvar annan förklaring än att det är en ung ny-
bildning efter mål med -a.2  Den omvända motsättningen boke (boki) — 
ta/ca är faktiskt något bättre belagd, nämligen i Edebo och Häverö i 

Roslagen, men bör också bara betraktas som en gränsföreteelse. Det-
samma gäller om boka — taken på ett par tre ställen och boka — takena 
på ett ställe vid boka-taka-områdets södra gräns. Här svarar oftast mel-
lanformen bokan mot takan i väster och mot takena i öster (jfr Modeer 
s. 128). Formerna takar i Rättvik och takan i Leksand gentemot boka 
förklarar Levander som nybildningar efter best. pl. fem. (Dalmålet II 
s. 133). På samma vis har säkerligen takan i Ekshärad och Norra Ny i 
Värmland uppstått. —Vanligast i Sverige är motsättningen boka—takena. 
De isolerade beläggen för takena i Västergötland och på Öland kan vi i 
sammanhanget se bort ifrån. I ö. Svealand finner vi däremot ett sam-
manhängande område för takena, -ene, -enen etc.., som visserligen till 
största delen ligger inom yttergränserna för best. sing. boken och boke 
men i norr sträcker sig ända upp i boka-området i s. Hälsingland. Emel-
lertid är takena el. dyl. ju en tydlig analogibildning (jfr Modeer s. 132 f.), 
och dess utbredning in över den sydligaste utlöparen av det norrländska 
boka utgör därför inget argument mot denna senare forms ljudlagsenliga 
karaktär. 

Detsamma gäller om de norska beläggen för takan, -ane, -ene 
dyl. inom boka-områdena på Ostlandet och i Nordland3  och sannolikt 

om den egendomliga motsättningen boka — taket i Nordfj ord och delar 

Kategorien fem. av adj., pron. och particip på -en i trycksvag ställning 
är däremot alltför svår att avgränsa för att här kunna tas med i räkningen. Jfr 
Zetterholm i ANF 59 s. 55 f. 

En övergångsföreteelse syns också den endast från äldre tidsavsnitt 
belagda motsättningen boka — taki el. dyl på n. Öland och i Skredsvik (Bohus-
län) vara, Se Modkr s. 49 och 127. 

Best. pl. neutr. -an förekommer även i Trondelag. Se Ross NB IX 
5.49 n. 
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av Sunnraorel. Det förhållandet att de utvidgade ändelserna -ena, -ene, 
-enen och vanligen -an uppenbarligen har analogiskt ursprung utesluter 
naturligtvis inte att boka i samma trakter också kan vara en analogi-
bildning eller ett lån från granndialekter, och att både fem.- och neutr.-
formerna sålunda ersätter en ljudlagsenlig ändelse -e (eller möjligen 
-en). Ett sådant resonemang förefaller sannolikt för en del ö v e r-
gångsområde n, men det strider ju inte mot ljudlagsteoriens giltig-
het i allmänhet. 

I best. sing. dat. av starka mask. (typen hestinum) har de flesta 
norska mål och i anslutning därtill västligt orienterade mellannorrländska 
mål successivt apokoperat -num och genomfört en ändelsevokalism, som 
från trakt till trakt syns stämma överens med den i best. sing. (nom.) 
av starka fem. (enl. Ross NB). Förf. har inte framdragit något belägg 
på fonetiska motsättningar mellan dessa båda formkategorier (s. 47 f.).2  

Formkategorier med levis på ändelsen -en (-in) — best. pl. av neutr. 
ja-stammar, best. sing. dat. av starka neutr., fem. sing. av adj., pron. 
och particip på -en, 2. pers. pl. pres. indikativ och imperativ och en 
ensamstående böjningsform som best. sing. yxen — visar däremot inte 
en lika klar parallellism med typen boken. »Ju längre bort vi avlägsna 
oss från den singulara femininböjningen, dess mindre konsekvent före-
trädes det äldre -en, -in av ett nutida -a», skriver förf. (s. 68 n.). Redan 
Schagerström och sedermera bl. a. Götlind och Ilesselman3  men inte 
Beckman räknade dock med att övergången -en> -a kunde utebliva i 
ord med tvåstavighetsaccent. Denna möjlighet avvisar förf. alltför snävt 
(s. 64 f., jfr s. 107 not 1). Då -a i vissa dialekter endast uppträder i en 
del av dessa kategorier har naturligtvis även ljudlagsteoriens försva-
rare rätt att räkna med analogi eller lån från grannmål, i synnerhet för 
så små grupper som *systeri, *käringi (där det f. ö. är osannolikt att 
slutartikeln haft levis), samt med särutveckling i trycksvag ställning 
(där -en haft levissimus) för t. ex. lita. Att i dialekter med bevarat 
-e eller -i i levissimus någon övergång till -a inte heller har inträtt 
i levis (s. 65) är inget argument i detta sammanhang. 

Modeers många belägg för -e eller -i med levis (s. 42-49, 51 och 57) 
utgör sålunda inget relevant bevis mot en ljudlagsenlig övergång -en>-a 
i boka och taka. — Det gäller även om motsättningen i best. sing. dat. 
(Modeer s. 47 f.) mellan mask. stdva och neutr. hitsi, -e (samt hitsan; 
jfr nedan s. 151). Mask. har här, som förf, framhåller, genomgående 
enstavighets- och neutr. tvåstavighetsaccent. Denna företeelse måste 

Jfr Ross NB XII s. 12. Förf. förbigår denna egendomlighet s. 129 och 
131. 

I mål med bevarat -m i best. sing. dat. mask. är kategorierna ju inte 
jämförbara. Till accenten återkommer jag nedan. 

Se Sv. Lm. II: 4 s. 56 och 60 (jfr Mo&er s. 36), Vglds folkmål II s. 87 
resp. Sveamålen s. 30 not 3. 
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på grund av sin utbredning och undantagslöshet i första hand ansättas 
som gammal — och varför inte »ursprunglig>, d. v. s. redan fornspråklig? 
Det finns all anledning att såsom J. V. Lindgren och S. Larsson' samman-
ställa den med det bekanta förhållandet, att obest. dat. av starka mask. 
i fsv. och fno. hade slopat ändelsen -i (-e) i tydligt större utsträckning än 
obest. dat. av starka neutr.2  

Huruvida man överhuvudtaget bör räkna med en ljudlagsenlig 
övergång -en>-a i ändelse med levis kan endast framgå av en kart-
läggning i ett sammanhang för Sverige och Norge över ändelserna i de 
viktigaste av de kategorier som hör hit. Modeer har för Västergötlands 
del utfört en intressant början till en dylik (kartorna 16, 18-21, texten 
s. 144 f.). Dessa kartors -e i sydöstra delen av Älvsborgs län (främst 
Kinds, Marks och Redvägs härader) visar, att vi här inte kan räkna 
med den nämnda övergången.3  I det övriga Västergötland, som bl. a. 
innefattar det egentliga Västgötamålet i Skaraborgs län, möter den där-
emot inga hinder. Enstaka belägg för den riksspråkliga novationen 
täckena och de något talrikare för liten behöver inte förutsätta utgångs-
former på -e (jfr Modeer s. 149). Att ändelsen -a över hela Västergötland 
ev. kan förklaras som analogi utgör ensamt inget argument mot ljud-
lagsteorien. 

Analogiförklaringen för 2. pers. pl. imperativ -a hos andra verb än 
1. svaga konjugationens (s. 151) uppkallar emellertid till en kritisk gransk-
ning. Efter ULMA:s typordlistor från Kållands och Kinnefjärdings 
härader, där a-beläggen på kartorna 20 och 21 är tätast, kan vi ställa upp 
följ. imperativparadigm: 

/. sv. konj. övr. verb 
sing. kasta lägg 
pi. kasta lägga 

Enl. förts resonemang är pl. kasta lånad från sing. Imperativens pl.-
böjning har med andra ord uppgivits i denna kategori inte genom ljud-
lagsenligt formsammanfall utan på grund av att verbets numerusböj-
ning överhuvudtaget slopades. Det förefaller då högst egendomligt, att 
den andra kategoriens lägga ensam upprätthåller sin pl.-böjning och 
gör det genom att låna den förstas förallmänligade singularform! Inte 
har förf. heller kunnat styrka denna analogihypotes med paralleller från 
någon annan svensk dialekt (s. 152-155). Belägg på -a hos endast 
1. konjugationens verb från mål, som genomgående har förlorat impe- 

I Sv. Lm. XII: 1 s. 45 anm. 2 resp. Subst.-böjn. i Vbtn s. 130. 
Se härom Noreen, ASchwGr § 383: 3 och § 386: 2, Söderwall, Hufvud-

epokerna af svenska språkets utbildning s. 16, Noreen, AIslGr § 358: 3 och § 361 
anm. 2, Seip, Norsk språkhistorie til omkring 1370 s. 192 f. och 239. 

Detsamma framgår av Götlinds redogörelse i Vglds folkmål II s. 87-89. 
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rativens pl.-böjning bevisar ingenting i sammanhanget. Däremot bör 
formerna för 2. pers. pl. imperativ i n. och sö. Västergötland betraktas 
i ett sammanhang med det sydsvenska område, som har bevarat verbets 
numerus- och personböjning.' Men härifrån har förf, inte dragit fram 
något belägg för -a i 2. pers. pl. imperativ, vilket stämmer med ljudlags-
teorien, då ju den sydsvenska utbredningen av verbets numerusböj-
ning huvudsakligen faller inom boken-området. 

Inom det norrländska boka-området lever imperativens pl.-böj-
ning dels i Jämtland—Härjedalen och dels i Västerbotten—Norrbotten. 
Att finna ett verbalt analogimönster för vokalismen i 2. pers. pl. im-
perativ -an2  i det förstnämnda området, där fomspråkligt -a efter lång 
rotstavelse har försvagats eller apokoperats, torde inte vara lätt. Och 
hur skulle man sedan förena analogiförklaringen för -a- med den ljud-
lagsenliga förklaringen för att -n står kvar (jfr Modeer s. 143 not 1 och 
153 not 1)? Med dessa plurala imperativformer bör däremot samman-
ställas best. sing. dat. av starka neutr. (och best. pl. av längst. mask. 
och fem.) -lan i samma landskap och i Mede1pad3  samt de fem. adjek-
tiv- och pronomenformerna av typen Ram, inga g i Ramsele i Ångerman-
land invid gränsen till Jämtland.4  — I Västerbotten--Norrbotten ändas 
2. pers. pl. imperativ på -en.6  Samma ändelse har också här — och i en-
staka äldre belägg från Ångermanland — best. sing. dat. av starka neutr.6  
(och i allmänhet best. pl. av långst. fem.). Ingenstädes i norrländska 
mål syns sålunda — trots i best. pl. av neutr. ja-stammar och i vin-
namn — en allmän övergång -en> -a ha inträffat i ändelse med levis. 

Ur fonetisk synpunkt bör Modeers material också uppdelas efter 
stamslutet i åtminstone tre huvudgrupper, nämligen stamslut på 1) pala-
tal konsonant (g, k, ng), 2) på lång tryckstark vokal, och 3) övriga.' Denna 

Jfr Mod6er s. 152 f. och G. Sjöstedt, Studier över r-ljuden i sydskandi-
naviska mål s. 72. 

Enl. E. Jessen, Notitser om dialecter i Herjedal og Jemtland (Hist. 
Tidsskrift, III: 1, Era 1873) s. 16 och 36, H. Geijer, Sverige VI s. 311 (i 
språkprovet) och 312, J. Reitan, Vemdalsmålet s. 94 f. samt ULMA tpl. Jfr 
Beckman i Sv. Lm. XIII: 3 s. 45 n. med not 9. 

Enl. Jessen a. a. s. 21 och 34, Sverige VI s. 311 (i språkprovet), Reitan 
a. a. s. 84, P. Bogren, Torpmålet s. 138 (dock en i Medelpad enl. Sverige VI 
s. 471) samt ULMA tpl. 

Enl. H. Geijer tpl i ULMA; jfr Sverige VI s. 474. — Ramselemålet har 
uppgivit såväl dativböjn. i neutr. som pl.-böjn. i imperativ. 

Enl. P. Åström i Sv. Lm. XIII: 2 s. 41, J. V. Lindgren i Sv. Lm. XII: 1 
s. 216 och H. Rutberg i Sv. Lm. B. 28 s. 163 och 168 ff. 

8) Enl. Åström a. a. s. 21, Lindgren a. a. s. 214, S. Larsson, Subst.-böjn. 
i Vbtn s. 130, Rutberg a. a. s. 125 och Sverige VI s. 475. 

7) En särställning intar på en del håll även ord av typen socken, enl. Mo-
l:Mer s. 15. 
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indelning skär tvärs över de ursprungliga böjningskategorierna. I 
nö. Uppland står, som Modeer visar (s. 104-107; jfr s. 50 f. och 53 n.), 
i best. sing. av starka fem. på en mängd håll -i eller -e i grupp 1 men -a 
i grupp 3.1  Denna formfördelning ställer förf. i Samband med den s. k. 
norrländska förmjukningen och menar, att affrikatan i grupp 1 har 
hindrat införandet av det analogiska -a, som däremot har vunnit insteg 
i grupp 3 (s. 106). För en kategoriklyvning som följer klart fonetiska 
kriterier och inga andra2, bör emellertid i första hand också sökas en 
fonetisk förklaring: det pala,tala stamslutet har hindrat eller försvårat 
vokalöppningen i best. sing. bokin, -en. Förf. förnekar denna möjlighet 
(s. 65, jfr s. 53 n.), emedan t. ex. i Häverö stång i best. sing. ändas på -i 
men säng på -a och emedan av sörmländska ord med palatalt stam-
slut endast käring har bevarat best. sing. -e. Argumentet är en bumerang. 
För den som i kategoriklyvningen efter stamslutet ser en alltigenom 
fonetisk företeelse förefaller det naturligt, att den blir föremål för ana-
logisk utjämning. Däremot utgör antagandet att analogi inte har 
inträtt efter palatal konsonant själva basen i förf:s förklaring av kate-
goriklyvningen. Varje oförklarat belägg på motsatsen talar därför mot 
hans tes, och sådana belägg tycks det, att döma av Modeers egen fram-
ställning, finnas gott om i Uppland (s. 105 f., märk även best. pl. tatja), 
Gästrikland (s. 107 f., jfr botjo i lille s. 118), Dalarne, Hälsingland och 
Jämtland (s. 108). Mot Modeers tes talar dessutom det förhållandet att 
kategoriklyvningen uppträder även såsom -i(n) i grupp 1 och -e(n), 
-ä(n) eller -rj, i grupp 3 i de huvudsakligen västligare uppländska dia-
lekter, som överhuvudtaget saknar ändelsen -a i best. sing. av starka fem. 
(jfr Modeer s. 107)3, och här kan den ju inte gärna förklaras som en ana-
logiföreteelse. 

Inte heller motsättningen mellan grupperna 2 och 3 äger i och för 
sig något bevisvärde gentemot ljudlagsteorien. På grund av tidig syn-
kope av artikelvokalen efter huvudtonig lång vokal har uppenbarligen 
i de flesta svenska och i västnorska mål övergången -en> -a, -e, -i aldrig 
inträffat i t. ex. best. sing. tån. Förf. har klarläggande redovisat, hur 
denna anomali har avlägsnats genom olika slags analogibildningar, ofta ef-
ter de (långstaviga4) svaga fem. (s. 110-116). Den sistnämnda företeelsen 
bevisar, menar han, de (långst.) svagas dominans bland de fem. substan-
tiven. Det bör dock framhållas, att grupp 2 i norrländska dialekter 

Lägg märke till att kartorna 1 och 2 (över best. sing. boken) i nä. Upp-
land alltså inte är representativa för huvuddelen av de starka fem. 

Ett faktum som förf. själv uttryckligen betonar s. 106 andra stycket. 
Likaså i Nyland och ö. Åboland, enl. 0. Ahlbäck, Studier över subst.-

böjn. i Finlands sv. folkmål, Hfors 1946, s. 105, och i Hallingdal i Norge, enl. 
Roas NB IV s. 17 och 22 och Larsen, Oversigt over de norske bygdemål s. 59 f. 

I de mål som visar olika ändelseutveckling hos fornspråkens långst. 
och kortst. fem. 
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vanligen utgör de enda (jfr Modeer s. 111 ö.) starka fem., som i best. 
sing. inte överensstämmer med långst. svaga. Gentemot Modeers exempel 
på grupp 2:s anslutning till de långst. svaga — med bevarat -n- i ar-
tikelfogen -- i Ovan-Siljan, Södertörn och sv. Estland (-a) samt — utan 
-n- -- i n. Bohuslän och på Dagö (-a) kan vidare andragas överensstäm-
melsen med övriga starka inte bara — med -n- i fogen — i andra av 
Ovan-Silj ans mål (-i, -i, -Q) och i n. Österbotten (-e, -en) utan också 
— utan -n- — i vissa mål i Närke (-a, -a), Gästrikland, Bohuslän och 
sv. Estland (-e) samt med de kortst. svaga på Rimö (-u) (se Modeer 
s. 113 f. och kartorna 2, 5 och 10 resp. 4, 6 och 11). Från Norge anför 
förf. slutligen, att grupp 2 har slutit sig till de långst. svaga fem. i Sogn 
och på Sunnmore, till de kortst. (!) i Telemark och till de starka lika-
ledes i Sogn, men till belägget för det sistnämnda analogifallet kan man 
med hjälp av Ross, Norske bygdemaal, lätt lägga fler, nämligen från 
Hordaland (XVI s. 125 och XVII s. 145), Vest-Agder (XIV s. 79), Hal-
lingdal och Valdres (IV s. 23) — alla de föregående med bevarat -n- i 
artikelfogen — och Gudbrandsdalen (V s. 45). Det i och för sig intres-
santa förhållandet att starka fem. med lång tryckstark vokal i stam-
slutet på en del håll i Skandinavien i best. sing. har slutit sig till de 
svaga — vanligen långst. — fem. förefaller i varje fall inte anm. vara 
något tungt vägande indicium för förf:s analogiteori beträffande huvud-
massan av de starka fem.' 

»För att förklara formbeståndet», skriver Modeer (s. 57) apropå ljud-
lagsteorien, »har man nödgats tillgripa specialregler och undantags-
bestämmelser.» »Den analogiska förklaringen», menar han däremot 
(s. 71 f.), »erbjuder möjligheten av en, såvitt jag kan se, restlös lösning 
på problemet boka.» Men också den röjer, som till en del redan har fram-
hållits, vid närmare påseende undantag och skavanker i argumente-
ringen. 

Att utbredningen av a-formerna i best. sing. av bok och kyrka sam-
manfaller tillmäter förf. stor vikt (s. 72-80 och 123). Detta samman-
fall kan dock likaväl förlikas med ljudlagsteorien, i synnerhet eftersom 
överensstämmelsen visst inte är fullständig. Att boki, -e, såsom en 
jämförelse mellan kartorna 2 och 10, 4 och 11 resp. 7 och 12 visar, genom-
gående står emot kyrka bl. a. i nö. Uppland, n. Bohuslän, Estland och 
i de västliga fjälldalarna på Ostlandet behöver väl inte svära mot ana-
logiteorien (jfr Modeers förklaring nedan s. 157 f.). Det gör däremot 
det omvända motsatsförhållandet, som är väl känt från Norge, där 
boka står gentemot viso, -å i Salten, Ytre Namdal, More och Romsdal, 
samt i Sund och en del av Fjell och i Roldal i Hordaland. På dessa 
för analogiteorien besvärliga formförhållanden tar förf. lätt (s. 80). 
Medan han tidigare för de svenska målen från landskap till landskap 

1) Om best. sing. av kategorien tå i Norrland, sv. Finland och Estland och 
på Gotland se även nedan s. 163 och 161 f. 



154 LITTERATUR 

har redogjort för hur boka överensstämmer med kyrka, heter det nu med 
en snärjande glidning i argumenteringen: »Att novationen boka även i 
Norge till väsentlig del spritts genom lån från bygd till bygd, är ett — — 
mycket naturligt antagande. Särskilt rimlig är denna låneteori för de 
trakter — i huvudsak Ytre Namdal och More —, vilka ha boka 'boken' 
men viso 'visan' — — —» (jfr s. 123). Förklaringen syns knappast räcka 
till för Sund och Fjell vid kusten och i varje fall inte för de helt iso-
lerade a-formerna i &ådal. Efter vilket mönster har då boka här fått 
sitt analogiska -a? (jfr även Modeer s. 53 och 99). På samma vis glider 
förf. vid sin analogiförklaring av de västnorska formerna på -o eller -d 
över motsättningarna boket — viso i Torvastad och Skåre i Ryfylke och 
Sveio i Sunnhordland (enl. Rosa NB XV s. 105) och huså — boka i Fjor-
dane (s. 131 ö., jfr kartorna 17 och 7). Inte nämner han heller vid tolk-
ningen av best. sing. dat. -a hos starka mask. som analogi efter de svaga 
(s. 48) motsättningen bakkå, -o — kasta i Romsdalen och på Nordmore 
och bakkam — kasta i Opdal, Rennebu, Meldalen och Stören i Trondelag.1  

Som ett särskilt argument för sin tes framhåller Modeer att kvali-
teten hos -a (-a, , -a, -v eller -a) i best. sing. boka och kyrka överallt 
utom i Närke stämmer överens (s. 77). För att visa detta har han pub-
licerat tre särskilda kartor, 3, 9 och 15 (jfr även nedan s. 162 f). I så 
måtto vill anm. här ge förf, rätt, att de flesta s. k. ljudlagsenliga över-
gångar innefattar åtminstone ett psykologiskt moment, som träder till 
när det ljud som har råkat på glid fixeras på en ny plats i ifrågavarande 
dialekts ljudsystem.2  I fallet -en>-a har ändelsevokalismen, när den 
före eller möjligen efter n-bortfallet (ev. denasaleringen) har nått en 
a-kvalitet, naturligen slutit sig till den i kyrka(n). Motsatsen — att två 
näraliggande men ändå klart åtskilda a-kvaliteter vidmakthålles i 
ändelser med identiskt samma funktion — förefaller däremot över-
huvudtaget egendomlig och i synnerhet svår att förena med analogi-
teorien. I Närke heter det dock t. ex. i Viby best. sing. §årket men &åka 
»med ett -a som närmar sig landsmålsalfabetets -a». Denna växling i 
vokalismen regleras, menar förf. emellertid, enbart av ändelsens tryck-
styrka (s. 90 f.). Resonemanget förefaller utifrån det material som an-
föres trovärt. 

Det har redan tidigare framgått, att förf, stundom argumenterar 
med obevisade påståenden, som heller inte alltid står sig inför en när-
mare granskning (ovan s. 148 och 152 f.). När han t. ex. skriver: »De 
av gammalt svagt böjda ordens dominans inom den feminina artikel-
flexionen låter sig på statistisk väg motiveras» (s. 110), väntar sig läsaren 
åtminstone några sammanfattande siffror från denna statistiska utred-
ning och inte bara en hänvisning till Danens avhandling om det för Nor- 

') Jfr Larsen i Kgl. Norske Vidsk. Selskabs skrifter 1885 s. 78 och Nor- 
vegia 1902 s. 95 samt Rose NB XII s. 9 f. och IX s. 48. 

2) Jfr Larsen, Lydl. i den solorske dikt, s. 64, och Norvegia 1902 s. 96. 
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dens övriga dialekter föga representativa Nuckömålet. Det bör i detta 
sammanhang också framhållas, att inte bara antalet ord, som följer 
ett visst böjningsmönster, bestämmer dess styrka i hela systemet, utan 
också ordens frekvens i språket. 

Andra gånger påminner Modeers argument som sagt (ovan s. 152) 
om konstfärdiga bumeranger. Han ifrågasätter sålunda, om det för-
hållandet, att nasalvokalen i den fem. slutartikeln i vår tid finns belagd 
på tre enstaka håll i Skandinavien, äger något bevisvärde för att den skulle 
ha haft en vida allmännare utbredning i ett äldre språkskede. Själv 
gör han sig emellertid i sin argumentering skyldig till samma förenkling 
och drar alltför snabbt paralleller mellan i tid och rum vitt skilda språk-
former. Att -a i sen och till dels nuvarande tid tränger in i best. sing. 
av starka fem. på n. Öland, i Södra Möre, n. Bohuslän och på sina håll i 
Uppland anföres som ett vägande argument mot ljudlagsteorien (s. 52-
54) och för analogiteorien (s. 104 ö., 66 och 98 f.). Denna i och för sig 
mycket intressanta men rent språkgeografiska företeelse i periferierna 
av det stora boka-området vittnar dock enl. anm:s mening mycket litet 
om den ursprungliga orsaken till övergången -en> -a. Den visar däremot 
att den förutsatta analogien -a(n) inte av egen kraft orkar sprida sig 
utanför området för n-bortfall i kyrkan (jfr s. 100 f.). I boka:s södra 
gränsområde ramar mellanformen bokan liksom en bränning in det syd-
svenska boken-områdets stränder. 

Vi har här snuddat vid den väsentliga förutsättningen för den före-
slagna analogiformen boka, dess förebild best. sing. kyrka. Denna form 
»låter sig» — åtminstone utifrån förts förutsättningar — visst inte 
»förstås utan svårighet» (s. 72 ö.). — För det första står n-bortfallet i 
kyrkan — som ju har rent ljudlagsenlig karaktär — som nämnts i nära 
samband med a-vokalismen i best. sing. av bok. Här föreligger ett grund-
läggande orsakssammanhang, som förf. inte närmare analyserar. Ehuru 
han gång på gång utan att blinka konstaterar och tar hänsyn till faktum 
(s. 11, 72 ö., 100 f. och 122), förnekar han i ett annat sammanhang 
tvärtom uttryckligen n-bortfallets betydelse för analogien (s. 97 not 1). 

För det andra är det väsentligt, att -a vid n-bortfall i best. sing. 
.kyrkanl dels genomgående står kvar °reducerat i e- och ä-mål — inräknat 
långst. ord i norska och norrländska vokalbalansmål —, dels i flera a-mål 
har en slutnare kvalitet än i formkategorier, där -a sedan fornspråklig 
tid har stått som oskyddat slutljud (Modeer s. 92). På så vis särhålles 
trots n-bortfallet i de flesta nordiska dialekter best. sing. från obest. 
sing. i ordet kyrka. Hela företeelsen förklaras just, menar förf., av beho-
vet att upprätthålla den formella skillnaden mellan dessa båda gram-
matiska funktioner2  (s. 92 ff.), och han påpekar, hur ett flertal kategorier 

För ljudlagsteoriens försvarare är utgångsformen kyrkon(a) också tänkbar. 
En karta över ändelsevokalismen — inkl. a-kvaliteterna — i obest. sing. 

kyrka vid sidan av de över best. sing. av samma ord skulle ha haft stort värde 
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i den best. substantivböjningen ömsesidigt har stött varandras a-voka-
lism.' Med full rätt tyr Modeer här till fonologiska synpunkter. Hans 
resonemang styrks av att ensamstående formkategorier med gammalt 
-an utanför substantivböjningen inte i samma utsträckning upprätthåller 
en sluten kvalitet hos -a, t. ex. 2. pers. pl. imperativ i Vadsbo (Modeer 
s. 152) och adverb av typen innan, undan på en mängd håll i Götaland 
(s. 94). 

Som argument för sin mening anför förf: (s. 95 f.) ett analogt fall, 
som: kan historiskt studeras: i Sorundamålet i Sörmland Står -i i best. 
sing. av starka fem. och best. pl. av bl. a. neutr. Men vanligen -e i best. 
sing. neutr. Denna distinktion har uppkommit, visar förf., genom en 
funktionell anpassning av den ursprungligen rent fonetiska företeelsen, 
att -i stod efter palatala konsonanter men -e eller -ä efter övriga. Det 
är synd, att förf. inte har dragit ut parallellerna med detta exempel, 
som ju belyser, hur strävan att särskilja sammanfallande böjningsformer 
måste ha ett• fonetiskt — i andra fall analogiskt eller utomdialektalt — 
incitament för att kunna göra sig gällande.2  Har en dialekts obest: sing. 
och best. sing. kyrka en gång sammanfallit, nyskapar den näppeligen en. 
formell distinktion endast genom »vokalval» (s. 95) mellan de naturliga 
och för icke-språkmannen omedvetna växlingarna hos trycksvagt -a 
i slutljud!3  I Själva verket är problemet för substantivens olika best. 
former på -a inte ens så komplicerat som i exemplet från Sorunda, efter-
som de sedan gammalt ägde ett gemensamt fonetiskt kännemärke: a 
följdes av kort n.4  Men förf. renodlar i följdriktighetens namn sin anti-
ljudlagstes därhän, att han principiellt försöker frånkänna den bort-
fallande nasalkonsonanten allt inflytande — även som konserverande 
faktor på den föregående vokalens kvalitet (s. 88 f. och 58). En dylik 
process måste ju dock räknas till en av språkhistoriens vanligare före-
teelser (jfr de urgermanska slutsljudslagama och urnordiskans och fran- 

i detta sammanhang. I Norge sammanfaller sålunda det sydvästliga området 
för best. sing. -å, -o av svaga fem. (efter den nedan s. 157 gjorda rättelsen på 
karta 12) precis med a-målens utbredning enl. A. B. Larsens karta i slutet av 
hans Oversigt over de norske bygdemål. Även denna vokalism bör alltså i 
stor utsträckning kunna förklaras som en differentieringsföreteelse, såsom 
Larsen redan gjorde i Universitets- og skoleannaler 1891 s. 246 f. 

Modeer s. 95 not 1. — Iakttagelsen gäller inte bara -a i e- och ä-mål 
utan också -a i a-mål t. ex. i ny. Småland, Vadsbo och i viss utsträckning n. 
Hälsingland (enl. ULMA tpl; jfr ModoSer s. 88 not 1). I Närke däremot har 
sammanhållningen sprängts så att -a el. -a oberoende av den grammatiska funk-
tionen har genomförts i levissimus (Mod6er s. 90 f.). 

Jfr Herman Paul, Prinzipien, 5. Aufl., s. 209 f. 
Jfr Zetterholm i ANF 59 s. 45. 
Det torde även gälla de av förf. s. 95 not 1 anförda pl.-formerna. Att 

här tala om systemtvång är därför missvisande. 
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skans nasalvokaler). Frågan om arten av n:ets inverkan på vokalen — er-
sättningsförlängning, nasalering eller endast ett skydd mot vokalförsvag-
ning så länge -n stod kvar — står i vårt fall däremot fortfarande öppen. 

Inte bara egendomlig utan t. o. m. näsvis förefaller Modeers utred-
ning om de norska Vestlandsformerna på -å, -o i best. sing. av svaga fem. 
(s. 69 f.). »För sin förståelse kräver (de) varken ljudlag eller tolk-
ning på analogisk väg utan blott en enkel hänvisning till ett forn-
språkligt paradigm», framhåller förf. gentemot Amund B. Larsen, som 
om denne hade varit en proseminarieelev. Larsen hade naturligtvis 
sina skäl för att inte utan vidare härleda best. sing. viså 'visan' ur en 
gammal ackusativ, t. ex. adverbtypen nårrå, no/å 'nordan' i Romsdalen 
och på Nordmorel och best. sing. veisa° 'visan', best. sing. dat. bakka° 
'(på) backen', adv. noura° 'nordan' gentemot obest. sing. mårou 'mor-
gon', best. pl. åugou 'ögonen' i Midtre och delvis Indre Sogn.2  Diftongen a° 
står i sognemålene regelbundet för fno. å, och med veisa° kan jämföras 
best. sing. ska°1ei 'skålen' i Midtre Sogn, där ei ser ut att gå tillbaka 
på ett fno. i.3  På karta 12 bör följaktligen Midtre och delar av Indre 
Sogn betecknas med -å. Det bör dock framhållas, att ändelsevokalismen 
i best. sing av svaga fem. på andra håll på Vestlandet svarar mot fno. o 
eller ö, t. ex. i formerna veiso, veisou från Voss och Hardanger.4  

Den egentliga förutsättningen för analogiformen -a i best. sing. av 
starka fem, menar emellertid Modeer vara kasusflexionens upplösning. 
Ålderdomligt böjningsskick med bevarade oblika former och delvis med 
bevarad kasusflexion utmärker däremot de dialekter, som ännu har 
best. sing. -e eller -i hos starka fem. (s. 65, jfr s. 78, 99 f. och 117). Ka-
rakteristiken är lite oklar: ålderdomligt böjningsskick kan med samma 
rätt de många norrländska och östnorska målen med dativböjn. i best. 
form men best. sing. boka sägas ha. Klarast och mest utfört är resone-
manget på s. 117: »Områden med arkaistiska former som boki, so/i 
kännetecknas av att i svaga feminina länge ha bevarat ackusativens 
vokal o, u.» Denna karakteristik (som avser best. sing.) syns emellertid 
inte vara sanningsenligare eller träffa närmare problemets kärna än de 
kännemärken för boki-målen, starkt ändelsetryck och skarpt artikulerade 
ändelsevokaler, som förf. avvisar (s. 65). Under den faller dels A) mål 
som faktiskt upprätthåller kasusböjning i nom, och ack. hos svaga fem., 
och dels B) mål som har genomfört ack.-formen i både nom:s och ack:s 
funktioner 1) hos alla eller 2) hos endast kortst. svaga fem. De svenska 
dialekter med best. sing. -i, -e hos starka fem., som Modeer räknar upp 
(s. 117-122), fördelas på alla dessa möjligheter. Alternativet A är fullt 

Kgl. Norske Vidsk. Selskabs skrifter 1885 s. 75. 
Larsen, Sognemålene s. 32 f., 106-109 och 212-213. 
Sognemålene s. 53 och 158-159. 
Roas NB XVI s. 125 och 122. — Se om hela problemet Larsens utredning 

i Univ.- og skoleannaler 1891 s. 245 if.! 
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ut belagt från Ovan-Siljan och i begränsad omfattning från mellersta 
Roslagen, medan n. Uppland i allmänhet visar alt. B 2. Uppteckningar 
från Hille och Hamrånge i Gästrikland tyder möjligen på att alt. A — men 
endast hos kortstaviga! — just är statt i utdöende. Formerna stine, 
Ud a uppträder nämligen här endast efter preposition. Men företeelsen 
kan också tolkas så, att -e liksom liknande ändelser i stora delar av Svea-
land och Norrland representerar ett alt. B 2, som i allmänhet har givit 
vika för de långstavigas -a (jfr Modeer s. 110) men ännu håller stånd i 
vissa vanliga sammanställningar med preposition. Det bör i samman-
hanget påpekas, att just de båda gästrikska kustsocknarnas norra grann-
bygd, s. Hälsingland, är ensam i Norrland om ett konsekvent genomfört 
-a i best. sing. av kortst. fem.', och att Hille och Hamrånge, att döma av 
Modeers kartor 2, 5, 10 och 14 i substantivböjningen är utsatta för 
både norr- och söderifrån påträngande impulser. — På Fårö, Gotland, 
förefanns slutligen på bröderna Säves tid ännu rester av alt. A, medan 
i dag alt. B 1 möter på hela Gotland utom just på Fårö. Alt. B 1 är 
vidare belagt i sörmländskan och nordöländskan på 1700-talet, i vissa 
sockenmål i Bohuslän i äldre nutida dialekt och i s. Österbottens och 
Satakundas svenska mål' samt alt. B 2 i de estlandssvenska målen. 

Modeer har sålunda tagit med tre fall, där ack.-formen endast har 
bevarats hos de kortst. fem., ehuru han f. ö. i sin avhandling räknar med 
de långst. som mönster för analogien boka (s. 82 nederst i noten och s. 110). 
I själva verket möter ju trots alt. B 2 boka i praktiskt taget hela Norr-
land norr om tvärlinjen Järvsö—Delsbo—Forsa, i delar av Svealand 
och i nordliga östnorska mål (jfr Modeer s. 82 i noten). För Norges del 
(Modeer s. 123) stämmer parallellen boki, -e — kyrkci, -o även f. ö. dåligt. 
Här står dels boka mot viset, -o på flera håll (ovan s. 153) och dels boki, 
-e mot visa i Ostlandets västliga fjälldalar (jfr kartorna 7 och 12) eller 
ungefär hälften av hela området för boki, -e, -ce. 

Säkert innebär likväl sammanställningen av boki, -e och det 1 ån g-
s t a viga kyrkci, -o en riktig iakttagelse. Men det förefaller tvivelaktigt, 
att ett direkt orsakssammanhang skulle föreligga mellan dem. Förf. 
räknar själv med analogiskt -a(n) i boka(n) trots bevarad ack.-böjning i 
Södra Möre (s. 101 f.), i Östergötland, Västergötland, på Ostlandet och 
i Trondelag (s. 103 ö.) samt i Ytre Namdal och More (s. 80 n.). Best. 
sing. -a hos starka fem. genomfördes sålunda knappast som en följd av 
kasusupplösningen utan snarare samtidigt med denna. Båda företeel- 

Jfr Geijer i Sverige VI s. 164. 
Eftersom n-bortfallet i sv. Finland i samma utsträckning har drabbat 

mask. och fem. är det uppenbarligen av annan art och yngre än i rikssvenska 
och norska dialekter. Sv. Finlands -i, -e och -ä i best. sing. av bok bör därför 
behandlas i ett sammanhang med -in, -en och -än i övr. finlandssv. och uppsy. 
mål. Jfr 0. Ahlbäck a. a. s. 5 och Hesselman, Sveamålen s. 40. 
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serna utgör, tror anm. för sin del, i viss utsträckning yttringar av 
samma orsak: slutljudsförsvagning. 

Bland de förtjänster, som kännetecknar Modeers senaste avhand-
ling, vill anm. för sin del fästa särskilt stort avseende vid att förf. lägger 
fram huvuddelen av sitt material i form av kartor. Tre schematiska 
sådana utgör överskådliga sammanställningar ur det material från 
Norge, som föreligger publicerat, främst i Hans Ross' Norske bygdemaal. 
De arton övriga kartorna redovisar formbeståndet av bok, tå och kyrka 
i best. sing. och av tak i best. pl. i alla svenska mål (med några undantag, 
varom nedan) samt av adj. liten i fem, sing. på Öland, Smålandskusten 
och i Västergötland och verben skynda, skära och lägga i 2. pers. pl. 
imperativ i Västergötland. Materialet till dess arton kartor har, enl. 
vad anm. tror sig veta (jfr nedan), genom förf:s försorg hopbragts främst 
ur landsmålsarkivens samlingar men även ur tryckta dialektkällor och 
genom uppteckningsresor till ur avhandlingens synpunkt särskilt in-
tressanta trakter av Sverige. Fördelarna av språkkartor i allmänhet 
faller så i ögonen och är så kända, att de knappast skulle behöva särskilt 
framhävas. De redovisar ett material överskådligt och lättfattligt, 
eggar läsarens fantasi, lättar upp den vetenskapliga framställningen 
och gör dess förutsättningar och synpunkter åtminstone delvis begrip-
liga för en bredare publik än fackmännens. Det behöver sägas, därför 
att man så ofta helt eller delvis saknar språkkartor ännu i de undersök-
ningar av dialektgeografisk natur, som under senare år har publicerats 
inom nordisk språkvetenskap. Den merkostnad kartorna drar med sig 
uppvägs till en del av att långa materialsamlingar kan utlämnas. För 
att fylla kriterierna på en vetenskaplig källredovisning bör förf. emeller-
tid dels låta arkivera materialsamlingarna och dels redogöra för mate-
rialets ursprung och för de principer, som har följts vid urvalet av kar-
tornas belägg. Det senare har Modeer tyvärr underlåtit. 

För kartorna över best. sing. av bok och tå kommer dock den sak-
nade kommentaren sannolikt att framläggas i Atlas över svensk folk-
kultur, för vilket verk de i första hand har utarbetats. Även de övriga 
av Modeer publicerade kartläggningarna följer i huvudsak de riktlinjer, 
som tillämpas vid folkkulturatlasens språkliga avdelning. En ingående 
granskning och ett försök till positiv kritik av förf:s kartläggnings-
principer syns därför vara motiverade. 

Beläggurvalet kan i första hand betraktas ur tre olika synpunkter, 
tidens, rummets och pålitlighetens. Det ouppnåeliga idealet för tids-
urvalet är som bekant, att alla på en karta inlagda belägg är samtidiga. 
Kartbilden bör vara synkronisk. Det material, som Modeer har utnytt-
jat, omspänner tiden från landsmålsföreningarnas verksamhet på 1870- 
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talet och fram till våra dagar, en tidrymd av drygt 70 år eller två släkt-
led. Detta förfaringssätt, som hittills har varit det gängse i vårt land, 
kan gott försvaras dels med att beläggtätheten ej skulle bli tillfreds-
ställande vid en tudelning i två kronologiska skikt eller en uteslutning 
av de äldsta beläggen, och dels med att en tidsdifferentiering inte skulle 
ge så mycket inom ramen av 70 år. Ett belägg, som har upptecknats 
efter en 80-åring 1945, kan ju vara ålderdomligare än ett annat, upp-
tecknat efter en 30-åring vid sekelskiftet. Att även ta hänsyn till sages-
männens ålder och till deras ev. uppgifter om de belagda formernas ålder-
domlighet eller ungdomlighet i dialekten låter sig å andra sidan inte 
genomföra med mer än en liten del av det föreliggande materialet. Tiden 
rider emellertid fort, och för sådana företeelser, som under de sista 70 
åren. har varit utsatta för markerade förskjutningar, måste nog svenska 
dialektgeografer snart börja tänka på en tidsskiktning av sina kartor. 
En kronologisk tudelning av materialet hade t. ex. legat nära till hands 
och kanske lett till ett värdefullt resultat för best. sing. av bok i ö. Svea-
land. Här uppträder (karta 1) i trakter av Uppland, Södermanland och 
Gästrikland två eller tre skilda former för varje beläggort, och förf. 
antyder (s. 53 och 79), att växlingarna är generationsbetingade. — På 
karta 5 över best. sing. av tå möter vidare i Ångermanland tre enstaka 
belägg på -a. Två av dem — från Björna och Junsele — är upptecknade 
1944 efter elever vid Hampnäs folkhögskola. De måste, såvida de inte 
rentav är rena hyperdialektismer, betraktas som mycket unga och 
kunde lämpligen ha utelämnats. 

Beläggurvalet ur rummets synpunkt erbjuder två problem: vilka 
områden bör kartläggningen omfatta och hur stor beläggtäthet bör efter-
strävas. För best. sing. av bok, tå' och kyrka har alla svenskspråkiga byg-
der i Sverige, Finland och Estland kartlagts, men för best. pl. av tak 
(karta 14) har däremot största delen av Norrland utelämnats utan moti-
vering. Eftersom denna karta uttryckligen (Modeer s. 126) är avsedd att 
studeras jämsides med den över best. sing. av bok (nr 2), borde båda rim-
ligen ha givits samma geografiska utsträckning. I varje fall kunde förf. 
ha kostat på sig en summarisk redogörelse för de utelämnade norrländska 
formerna i best. pl. av tak! Om samma slentrianmässiga nonchalans 
gentemot det norrländska materialet vittnar kartorna 3, 9 och 15 över 
kvaliteterna hos -a i best. sing. boka och kyrka och best. pl. taka. Norr 
om kartramen föreligger i alla tre fallen best. former på -a, vars kvalitet 
endast sammanfattningsvis redovisas i texten (s. 77), medan däremot 
Skåne och Blekinge längst i söder har beretts utrymme på kartorna, 
ehuru de saknar a-former. 

Att beläggen i Norrland ligger betydligt glesare än längre söderut 
beror inte bara på glesare bebyggelse. De norrländska dialekterna är 
dessutom i regel svagt företrädda bland dem av Landsmålsarkivets 
samlingar i Uppsala, typordlistorna, ur vilka förf. har hämtat en stor 
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del av sitt material, och kommunerna i Norrland (liksom i övre Dalarne) 
är — med undantag för småsocknarna kring Storsjön i Jämtland, längs 
Ådalen nedanför Sollefteå i Ångermanland och längs kusten i Hälsing-
land — genomsnittligt folkrikare än de syd- och mellansvenska. Inom 
de största av dem vore det därför önskvärt att dela upp materialet på 
flera beläggorter. Det låter sig svårligen genomföra över hela linjen, 
eftersom ULMA:s samlingar har lagts upp efter socknarna. I de fall, där 
två målområden tydligt kan urskiljas i en socken, iakttar de dock i regel 
denna distinktion. Sålunda bör Frostviken uppdelas i en nordlig del, 
som talar (nordtröndskt) lidmål, och en sydlig, som talar nordjämtskt 
mål, Graninge i en östlig med bondmål och en västlig med bruksmål, 
Anundsjö i åtminstone en sydlig med egentligt anundsjömål och en 
nordlig (kring Solberg) med starka inslag av åselemål, och Arvidsjaur i 
en nordlig med övervägande (?) pitemål och en sydlig, som ansluter 
till skelleftemålen. Inom Lycksele ligger på karta 5 faktiskt två belägg-
orter, men det nordligare beläget är felplacerat och hör hemma i Malå. 
Inom Dorotea har tyvärr samma belägg på kartorna 2 och 10 av förbi-
seende lagts in både vid Dorotea kyrkby och Risbäcks kapellby. Det 
bör utgå vid den förstnämnda orten. 

Det kan i detta sammanhang slutligen påpekas, att den s. k. od-
lingsgränsen, som har lagts in på kartorna, inom Lappland inte utgör 
något landamäre för den svenska allmogebebyggelsen utan endast har 
judiciell innebörd. Det goda uppsåtet att på kartan avgränsa större 
ödemarker utan bofast befolkning kunde bättre förverkligas genom att 
utmärka högfjällsområdena. 

En utgallring ur en materialsamling av opålitliga belägg måste 
alltid bli subjektiv. Anm. har särskilt granskat den norrländska delen 
av karta 5 och funnit, att förf. har utelämnat två isolerade belägg med 
neutralt genus för tå (från Nederluleå och Forsa). Här har man starka 
skäl att misstänka en sammanblandning från upptecknarens sida med 
ordet tå 'fägata'. Förf. kunde på lika goda grunder ha utelämnat tan 
från Stöde. Det inte bara bryter raden av former på -a i den ur substan-
tivböjningens synpunkt enhetliga Ljungadalen utan uppträder i typord-
listan vid sidan av sådana egendomligheter som best. sing. vise, //int 
och framför allt jporkcen m. fl. svaga långst. fem., vilket sistnämnda 
belägg förf. också med rätta har uteslutit från karta 10. Å andra sidan 
borde de utelämnade beläggen på något vis redovisas, ty ingen forskare 
kan väl med samma säkerhet bedöma ett material över hela det svenska 
språkområdet och på vitt skilda håll med bestämdhet avgöra, att upp-
tecknaren har haft fel. 

Ingen av de tre nu genomgångna huvudsynpunkterna för belägg-
urvalet kan tillämpas på att förf. har utelännnat »de östnyländska be-
läggen för ett svagt maskulinum tåna, best. sing. kinan» (s. 25) och de 
gotländska för ett svagt femininum täiä, täiå, best. sing. täitt (Fårö täia), 

11 — 46709 Sv. landsmål 



162 LITTERA." U 

vilka senare ej heller omtalas i texten. Förfaringssättet förefaller högst 
subjektivt. De av förf. anförda (s. 113) och kartlagda best. sing. tåne, 
-nä, -nen, -nin (till obest. sing. tån) i n. Österbotten och kina (likaledes 
till obest. sing. tån och alltigenom böjt som ett långst. svagt fem.) i sv. 
Estland kunde med lika stort fog ha uteslutits. Dessa former syns inte 
ha uppstått genom en dubbelsuffigering i sing., vilket förf, tycks mena 
(s. 25), utan de har liksom de nyssnämnda från ö. Nyland nybildats ur 
obest. pl. tånar.1  Genusövergång till mask. hos tå är f. ö. känd från en 
mängd trakter i sv. Finland och Norrland. 

Det bör heller inte lämnas oanmärkt, att man här och var på kar-
torna saknar pålitliga norrländska belägg. Excerperingeu kunde tyd-
ligen ha varit intensivare. Jag anför från Burträsk best. sing. tan (efter 
Lindgrens Burträskordb. med originalms. i ULMA sedes), Bjurholm 
tan (ULMA acc. 13 856 s. 15), Risbäck tn (ULMA sedes), Ramsele gan 
(ULMA tpl av Geijer), Njurunda ta (Stenbom i Sv. Lm. 1915, s. 53) 
samt från Vilhelmina best. sing. bc5kdc (ULMA ordb. av 0. P. Pettersson). 
Från Norsjö är vidare belagt best. sing. tam, tan och tam (ULMA sedes 
av Seth Larsson) och inte en tvåstavig form, som kartan anger.2  I 
detta sammanhang bör till sist påpekas, att belägget från Fårö för best. 
sing. kyrka på karta 10 inte återfinns på karta 9. 

Efter beläggsamlingens sovring ställer sig närmast problemet om 
dess uppdelning på olika karttecken. Förf. har sammanfört flera var-
andra närstående uttals- eller uppteckningsvarianter under samma sym-
bol. Därmed vann kartorna i överskådlighet. I den mån en ytterligare 
differentiering av karttecknen kunde tänkas önskvärd, har förf, utarbetat 
specialkartor, nämligen över kvaliteten hos best. sing. resp. pl. -a av 
bok, kyrka och tak (3, 9 och 15) samt över best. sing. överhuvudtaget 
av bok i ö. Svealand (1). Metoden syns i princip vara föredömlig, men anm. 
vill ifrågasätta i vilken mån kartorna 3, 9 och 15 återger faktiska för-
hållanden i dialekterna. Förf, ställer sig själv en smula skeptisk på den 
punkten (s. 13 f.). Visserligen är de sannolikt pålitliga i relation till var- 

Såsom 0. Ahlbäck, a. a. s. 104 f., för Österbottens del har visat. Lägg 
märke till att den skenbara dubbelsuffigeringen i n. Österbotten (Ahlbäck) 
och sv. Estland (enl. ULMA:s samlingar; jfr MoMer s. 114 ö.) endast uppträder 
i tå och klo, två ord som oftast nyttjas i pl., däremot inte i bro, ko, å m. fl. 
starka fem., som också slutar på lång tryckstark vokal. 

Best. sing, av tå finns tyvärr inte belagd från Gnarp men väl best. sing. 
bro 'bron', ko — kon 'kon', 4 'ån' (ULMA sedes). Dessa former har förf. tyd-
ligen känt till och redovisat under den i sammanhanget otillåtligt vaga geo-
grafiska bestämningen »norrländska kustbygder» (s. 16 och 111), varmed alltså 
avses dels Gnarp i n. Hälsingland och dels Norrbottenskusten från Nederluleå 
till Nederkalix. 
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andra', d. v. s. med hänsyn till upptecknarens förmåga att avgöra om 
någon klar skillnad föreligger mellan kvaliteterna hos de tre kartlagda 
kategoriernas -a. Men de är det inte beträffande den iögonfallande geo-
grafiska fördelningen av de olika a-kvaliteterna. I Medelpad härrör 
t. ex. alla beläggen med -a (i Haverö, Attmar och Selånger) från samme 
upptecknare, Alfred Vestlund, medan det enstaka -a (i Stöde) stammar 
från den nyssnämnda typordlista, som även hade best. sing. tan och 
»orkan. Kvaliteten hos -a i detta landskap blir på så sätt närmast en 
fråga om upptecknarnas identitet. Även om beläggen från övriga 
Sverige inte enbart bör bedömas utifrån Medelpads-exemplet, är det 
uppenbart, att vartdera av tecknen -a, -a och -a hos skilda upptecknare 
och provinsiellt betingade upptecknarskolor symboliserar ganska skif-
tande vokalkvaliteter. Man måste därför ställa sig skeptisk till de tre 
kartornas för ögat så tydliga resultat.2  

Modeer har vidare slagit ihop -a och -n till ett karttecken. Symbolerna 
a och v representerar ju även på olika orter och hos olika upptecknare 
ganska varierande uttal, och att skilja dem åt hade endast tjänat till 
ögonfägnad. Det är däremot i vårt sammanhang väsentligt att fast-
ställa, vilken ställning de av dem symboliserade vokalerna intar i de 
olika dialekternas fonologiska system, såsom förf. också har gjort (s. 54 f. 
i noten). Hade det varit alltför djärvt eller svårgenomförbart att på 
kartorna 2, 5, 10 och 14 helt enkelt slopa tecknet för -a, -n (och det för 
-ä på karta 2) och efter nyssnämnda grunder fördela de ganska fåtaliga 
belägg som hör hit mellan -a och -e? 

Till slut-n:ets kvalitet i best. artikeln tar förf, ingen hänsyn i sina 
karttecken. Det -g eller -n, som i s. och ny. Ångermanland, Åsele lapp-
mark och n. Västerbotten uppträder i best. sing. av tå, nämns inte i 
texten, och belägg för dessa kvaliteter föras på karta 5 stillatigande under 
-n. Förf, borde åtminstone ha redovisat dem i sin teckennyckel, i 
synnerhet eftersom de inte bara utgör ett fonetiskt kuriosum utan 
faktiskt fyller en funktion som fem. genusmärke.3  

Vid valet av karttecken gör sig som bekant dels optiska och dels 
logiska synpunkter gällande. Tyvärr råkar de lätt i konflikt med var-
andra: de för ögat tydliga, sinsemellan vitt skilda karttecknen ger ingen 
antydan om formernas inbördes relationer.4  — Den optiska tydligheten 

3) Liksom karta 9 skulle ha varit det i relation till den efterlysta kartan 
över obest. sing. kyrka. Jfr ovan s. 155 not 2. 

De i detta stycke anförda synpunkterna har framförts av flera del-
tagare i prof. Natan Lindqvists seminarium. 

Se Zetterholm i Sv. Lm. B. 37 s. 61 f. — Huruvida formen tayn i 
Nysätra (jfr ovan 8. 147) också har förts under tån eller utelämnats är oklart. 

Jfr H. Schlenger, Methoclische und technische Grundlagen des Atlas 
der deutschen Volkskunde, Berlin 1934 (Deutsche Forschung, Heft 27), s. 94 ff., 
och Erich Röhr, Die Volkstumskarte, Lpzg 1939, s. 96 f. 
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erbjuder vid språkliga kartläggningar i regel inga större svårigheter, 
eftersom antalet tecken på varje karta sällan är besvärande stort — hos 
Modeer högst 14 — och eftersom de olika företeelserna till största delen 
ligger väl samlade i geografiska enheter. På kartorna 7 och 17 har förf. 
dock i onödan syndat mot ögats krav. Endast genom att med en färg-
penna steg för steg dra upp skiljelinjen mellan fyllda trianglar och fyllda 
cirklar får läsaren här en översikt över fördelningen av -i, -e och -ce. 
Dessutom besväras han vid orienteringen på kartan av att de tättlig-
gande massiva tecknen skymmer gränser och topografiska konturer. 

Vid den logiska tydligheten bör vid språkliga kartläggningar av före-
liggande art läggas särskilt stor vikt, eftersom ett månggrenat system 
av relationer vanligen föreligger mellan dialekternas växlande böjnings-
former. Några av de viktigaste tecken på kartorna 2, 5, 10 och 14 pre-
senteras för överskådlighetens skull i följ. tablå: 

- , . -a - 'e", -i" 
o. dyl. 

-an -n -e"" 
o. dy I. 

-enen -a n 

bok 
best. sing. ° CD i 

1 

i 
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i 

i 
i • i i 6 

I 

i i 
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i 01 
I 
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I y, ., 
I 
i • i le i 
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Svart färg markeras med att tecknet står till vänster i sin kolumn och röd 
färg med att det står till höger. 

Ändelsekonsonantismen symboliseras som synes i regel av tecknets färg. 
Vidare följer förf. tydligen dels en genetisk (och diakronisk) princip för 
teckenvalet: det så att säga röda primära tecknet, en liten fylld cirkel, 
står för de ålderdomligaste formerna av resp. kategorier (n. b. om man 
utgår från en fornspråklig nom.); — och dels en analogisk (och syn-
kronisk): för vardera av -e, -i och -a nyttjar han i alla formkategorierna 
samma tecken. 

Kartorna skulle ha varit lättare att tolka och ägnade att klarare 
illustrera förf:s huvudtes, om han genomgående i första hand hade följt 
den analogiska principen, delvis på den genetiskas bekostnad. Var och en 
av ändelserna -en, -an, -ena och -na kunde med fördel ha återgivits med 
samma tecken på alla kartorna över substantivböjningen. Och onödigt 
förefaller det att -a, -v symboliseras av ett streck på översiktskartorna 
2, 10 och 14 men av en cirkel på de motsvarande specialkartorna 3, 9 
och 15. Sådana växlingar i teckenvalet tjänar endast att försvåra kart- 
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studiet. Dessutom kunde analogien1  även ha utsträckts att avse rela-
tionerna mellan formerna på samma karta. Liksom tecknens färg sym-
boliserar ändelsernas konsonantism kunde deras form, utan att den 
optiska tydligheten hade åsidosatts, med fördel ha fått beteckna voka-
lismen. Vi låter i tablån ovan den svarta punkten stå kvar för -a och 
den svarta cirkeln för -e. Tecknet för -an blir då genomgående en röd 
punkt ( = fylld liten cirkel) och för -en en röd (ofylld) cirkel. Tecknen för 
-n och - (ändelselöst) likdanas också så när som på färgen. Detta förslag 
till karttecken förestavas inte av systematiseringspedanteri, utan på 
så vis skulle kartorna klarare visa, hur en artikelvokal eller vokalsynkope 
ofta uppträder i ett geografiskt sammanhang oberoende av n-bort-
fallet, t. ex. boke-boken och boka-bokan på karta 2 och tå-tån på karta 5. 
I synnerhet förefaller teckenvalet för nybildningarna -na, -ena och -enen 
egendomligt och svårt att genomskåda. Borde inte tecknet för -ena 
liksom det för -enen ha anslutits till det för -en? Och tecknet för tåna 
till tån? Ett sådant teckenval hade t. ex. på karta 14 givit en iögonfal-
lande bild av hur i best. pl. av tak ö. Svealand och s. Norrland håller 
ihop, medan de anspråksfulla svarta Y:na för takena, -ene nu i stället 
ger sken av skarpa motsättningar. 

Jag har som synes haft åtskilligt att andraga mot Ivar Modeers 
senaste avhandling. Den väsentliga innebörden i min kritik är, att 
förf. har gjort problemet alldeles för lätt för sig. Han har inte förutsätt-
ningslöst låtit det mångskiftande och ofta självmotsägande materialet 
tala för sig utan med våld velat pressa in det i sin färdigställda mall. 
Därav följer, att hans metod på flera håll också i detaljen förefaller mindre 
tillfredsställande. Han har t. ex. — utöver brister i metoden som tidigare 
har anförts — endast vid sällsynta och för sin egen tes gynnsamma till-
fällen (s. 67 f.) tagit hänsyn till utvecklingen av sådana gamla -en (-in), 
-on och -an, som ligger utanför den egentliga ordböjningen och därför 
bör ha ägt särskilt stor motståndskraft mot analogiska ombildningar, 
främst ortnamn på -vin, farsnamn på -son och bärnamn på -on. — Det 
råder dock inget tvivel om att Modeer har satt fingret på en öm punkt. 
Alltför envist har åtminstone svenskarna i den avhandlade frågan hängt 
fast vid enbart ljudlagsenliga tolkningar. Det fördjupade studium av 
dess olika enskildheter, som Modeers utredning säkert framkallar, kom-
mer — tror jag — att ge honom rätt i flera av hans delresultat, bara 
inte i själva kärnfrågan om hur och varför best. sing. boka uppstod. 

Modeers framställningskonst utmärker sig som bekant inte för åter- 

1) Ordet fattas här i sin allmänna innebörd ej den spec. språkvetenskap- 
liga. 
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hållsamhet och försiktighet. Han bränner sina skepp, så snart han 
menar sig ha funnit nytt land. Denna påstridighet har kritiserats, men 
jag finner den i allmänhet frisk och sympatisk. Det erbjuder inga for-
mella svårigheter att polemisera mot eller citera Modeer. Hans formu-
leringar är alltid entydiga. 

Med den nu publicerade avhandlingen, i synnerhet det rika kart-
materialet, har Modeer till sist i hög grad stimulerat och underlättat 
nordiska dialektforskares kommande arbete. Vid sidan av ett gånget 
tidsskedes numera ofta förkättrade sockenmonografier — hur saknar 
man dem inte för t. ex. Ångermanland och Jämtland — behöver vi en 
rad dialektgeografiska överblickar över främst ljud-, form- och bety-
delseproblem för att utan orimlig möda i form av arkivstudier runt om 
i Norden kunna ställa in våra skilda forskningsproblem i deras större 
sammanhang. Med förväntan ser man därför fram emot de publika-
tioner, som, hoppas man, inom en ej alltför avlägsen framtid ytter-
ligare kommer att — direkt eller indirekt — utgå från den språkliga 
avdelningen vid Atlas över svensk folkkultur. 

Karl-Hampus Dahlstedt. 

Studia septentrionalia. I. Konrad Nielsen, Lappiske studier. II. Fest-
skrift tu l Konrad Nielsen på 70-årsdagen 28. august 1945. Oslo 1945. 
[8], 231, resp. [9], 231 s. 

Till professor Konrad Nielsens 70-årsdag den 28 aug. 1945 utgåvos 
två digra volymer, den första med titeln »Lappiske studier», innehål-
lande skilda uppsatser av professor Nielsen själv, den andra med titeln 
»Festskrift til Konrad Nielsen», med bidrag av tolv författare. Man 
har med dessa publikationer velat hedra den frejdade forskaren. 

Att lapparna, ett folk på icke mer än omkring 30 000 människor, 
blivit föremål för ett så stort intresse och så intensiva studier är i och 
för sig rätt märkligt med hänsyn till att de knappt nog ha lämnat något 
direkt bidrag till den allmänna kulturutvecklingen, framhåller prof. 
Nielsen i en av uppsatserna. Och dock ha de en kultur, en egenartad sådan, 
som visst icke saknar betydelse för de trakter där lapparna av gammalt 
vistats. Rent ekonomiskt sett är renskötseln av icke ringa betydelse för 
såväl de svenska lappmarkerna som de norska finnmarkerna. Stora delar 
av dessa områden kunna icke utnyttjas på annat sätt än genom denna 
kulturgren. Att uppmärksamheten mycket tidigt riktades på lapparna 
har också tidvis haft politisk bakgrund. Då den svenske kungen Karl IX 
antog titeln »lappars i Norlanden och de kajaners konung», så skedde 
detta för att hävda svenska kronans rätt att beskatta även de lappar 
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som bodde vid kusten av Atlanten och Norra Ishavet. Då danska kro-
nan också tillerkände sig samma rätt, blev följden att de lappar som bodde 
mellan Ofoten och Varangerfj ord fingo betala skatt till två makter.' 
Om sålunda lapparna som folk icke kunnat göra någon insats i det 
politiska maktspelet, ha de dock varit eftersökta som skatteobjekt. En 
tredje orsak till att lapparna under tidernas lopp väckt så stor upp-
märksamhet från närboende folks sida är kuriositetsintresset. Man har 
inte kunnat undgå att lägga märke till detta egendomliga vandrings-
folk, som »flyttar året runt fram och åter såsom fåglarna, som om våren 
komma och om hösten åter fara sin väg».2  Något av mystik har också 
alltid vidlått detta skogarnas och fjällens folk, vars trollkarlar man hyst 
stor respekt för. 

Att även lapparnas språk fått sin del av denna uppmärksamhet är 
icke att förvåna sig över. Det lät underligt och exotiskt för dem som 
hörde det. Kuriositetsintresset kan sålunda här ha spelat in. Men 
den förnämsta faktorn var dock i äldre tider missionsintresset. Man ville 
bibringa lapparna kristen livsåskådning och kristen livsföring. Det 
blev därför från början de kristna missionärerna, som upptogo studiet 
av det lapska språket, satte det i skrift och utgåvo böcker på lapska. 
De första böcker som man vet vara tryckta på lapska äro en abc-bok 
med titeln »ABC Book på Lappesko Tungomål, stält och reformerat aff 
Nicolao Andree Pastore Pithense, Stockholm Anno Christi 16190; samt 
»En liten sångebok, huruledes messan skall honas, läsas eller sjungas», 
Stockholm 1619, av samme författare. Den första tryckta boken på 
norsklapska är en katekesöversättning som utkom i Köpenhamn år 
1728 (med dansk text på ena sidan och lapsk text på den andra). Sedan 
dess ha en mängd böcker utkommit på lapska, mest översättningar och 
med religiöst innehåll, avsedda för lapparnas undervisning i kristen tro 
och livsåskådning. Det skulle bli för långt att här uppräkna dem alla. 
Det torde vara tillräckligt att nämna namnen på några av de mest fram-
stående författarna eller översättarna vilka som missionärer eller präster 
verkat bland lapparna. På norsk sida: Thomas von .Westen, kallad 
»lapparnas aposte10, Jens Kildal, Knud Leem, Nils Vibe Stockfleth.5  
På svensk sida: Pehr Fjellström, Natanael Fjellström, Pehr Högström, 
Lars Levi Laestadius m. fl. Dessa män hade alla praktiska syftemål 

Se Grimberg, »Svenska folkets underbara öden». 
Se Anta Pirak, »En nomad». 
Utgiven i faksimile med en efterskrift om de svenska lapparnas skol-

undervisning i äldsta tid av K. B. Wiklund, Stockholm 1922. 
Om Th. von Westen utgivit något på lapska är mig icke bekant; i lapska 

språket var han säkert mycket kunnig. 
Stockfleth besökte åtminstone en gång lapparna i Jokkmokk. Det var 

i slutet av juli 1844, jfr hans »Dagbok over mine Missionareiser i Finmarken», 
s. 149 ff. och Pirak »En nomad», s. 178, första upplagan. 
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för ögonen, även när de såsom Pehr Fjellström, Knud Leem och N. V. 
Stockfleth utgåvo ordböcker. 

De lapska ordböcker som tillkommit under tidernas lopp behandlas 
för övrigt i en särskild uppsats betitlat »Lappisk Leksikografi», av pro-
fessor Nielsen. Fjellströms »Dictionarium sueco-lapponicum» av år 1738 
och Leems »En Lappesk Nomenclator efter Den Dialect, som bruges af 
Fjeld-Lapperne i Porsanger-Fjorden», av år 1756 voro bägge i sin tid 
till stor praktisk nytta men ej särskilt betydelsefulla från språkveten-
skaplig synpunkt, vilket däremot kan sägas om Lindahls och Nidings 
»Lexicon Lapponicum» av 1780 och Leems senare, utförligare ordbok 
»Lexicon Lapponicum Bipartitum», som i sin helhet utkom först 1781, 
13 år efter Leems död (1774). År 1852 utkom »Norsk-lappisk Ordbog» 
av N. V. Stockfieth, men motsvarande lapsk-norsk ordbok förelåg endast 
i manuskript, när Stockfleth på grund av sjukdom måste överlämna 
den till sin lärjunge och efterträdare J. A. Friis, som utarbetade en större 
»Ordbog over det lappiske Sprog med latinsk og norsk Forldaring samt 
Oversigt over Sprogets Grammatik» (Christiania 1887). Friis betecknas 
som den siste av de finsk-ugriska forskarna av den äldre skolan. De 
ordböcker som senare utkommit — »Lule-lappisches Wörterbuch» av 
K. B. Wiklund, en lapsk-finsk-tysk ordbok över Kola-lapska dialekter 
av Arvid Genetz, en lapsk-ungersk-tysk ordbok över sydlapska dialekter 
och en pite-lapsk ordbok av Ignitcz Halåsz, »Wörterbuch des Siidlap-
pischen» av Eliel Lagercrantz, »Lappisches Wörterverzeichnis aus Härje-
dalen» av Björn Collinder — äro utarbetade uteslutande eller övervägande 
för vetenskapliga ändamål.1  Toppunkten i den lapska lexikografien 
intas av professor Nielsens monumentala verk, »Lappisk ordbok, grunnet 
på dialekterne i Polmak, Karasjok og Kautokeino», utkommen åren 
1932-1938, ett arbete som tjänar både praktiska och rent vetenskapliga 
syften och som väl kan ställas vid sidan av de stora kulturspråkens större 
ordböcker. 

Lapsk dialektforskning efter strängare vetenskapliga metoder är 
ännu ej på långt när ett sekel gammal. Vad som här uträttats kan ej 
skildras inom ramen av en kort anmälan. I del II av Studia septen-
trionalia få vi emellertid liksom kasta en blick in i verkstaden och se 
hur där arbetas. 

En ung forskare, Knut Bergsland, överväger spörsmålet huruvida 
konsonantväxling förekommer i lapska språket i gemen (»du lapon 
commun»). Efter en lång, om stor beläsenhet och kringsyn vittnande 
avhandling kommer han till den slutsatsen att lapskan i gemen icke har 
känt mer än på sin höjd de första ansatserna till konsonantväxling, om 
man så får tolka bortfallet av -j-, -s-, -t-, -k- i det svagt accentuerade 
partiet i trestaviga ordslut (?) (»de cadences trisyllabiques»). 

1) Även en ordbok till Pirak Jåhttee saamee vie,ssoom, utarbetad av un-
dert., har under de senare åren utkommit. 
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Asbjörn Nesheim skriver om »'Koaffixet' n i den lappiske posses-
sive Deklinasjon». Författarens iakttagelser och slutsatser stämma i 
allmänhet väl med förhållandena i lulelapskan, speciellt de i Jokkmokk 
talade dialekterna. Som allmänt omdöme får nog sägas, att n-formerna 
av koaffixet för 1. pers. sg, dual. och plur., där de kanna förekomma, 
såvitt jag kunnat finna nyttjas i stället för m-formerna (jfr Wiklund 
»Lärobok i lapska språket», där endast m-former äro upptagna). Några 
exempel: elat. sg poss. suff. för 1. pers. sg  kaihkat vaimostan av allt 
mitt hjärta, iesj mielastan på (mitt) eget bevåg, filat. sg poss. suff. 
för 1. pers. sg  kåahtasin till min kåta, allasin åt mig själv, allasinne åt 
oss själva (dual. och plur.), kom. sg poss. suff. för 1. pers. sg  sahpijnan 
med min galla, ack. plur. + poss. suff. för 1. pers. sg  påahttsuitan mina 
renar. En rättelse må här göras: Den i Piraks bok »Jåhttee saamee 
viessoom» upptagna formen iehtjat, gen. och ack. sg  av reflexivpronominet 
för 2. pers. sg, skall vara ietjat (med svagstam), vilket också är anmärkt 
i »Rättelser», sid. 192. 

Bland de rent språkliga bidragen må slutligen nämnas J. Qvigstads 
»Dobbeltkonsonant i Forlyd i Lappisk». Författaren framhåller här, 
att lapskan i gemen i motsats mot samojediskan och det finsk-ugriska 
urspråket har en mängd ord som börja med två (eller tre) konsonanter. 
Vanligen äro dessa ord lånord, mest nordiska sådana av yngre datum. 
Men där finns också många äkta lapska ord som ha två konsonanter i 
förljud (därvid räknas sj, tj, ts, på norsklapska tecknade resp. ä, 6 och c 
som enkla konsonantljud). Särskilt är detta förhållande typiskt för de 
sydlapska dialekterna, till vilka även lulelapskan räknas. Utmärkande 
i synnerhet för den sistnämnda är också det förhållandet, att såväl i 
lånord som i äkta lapska ord den första konsonanten (eller de två första, 
om de äro tre) i en konsonantgrupp i förljud ibland bortfaller, ibland 
bibehållas.1  Efter att ha anfört en räcka exempel, säger Qvigstad: 
»Man må undre sig over at så få ekte lappiske ord med dobbeltkonsonant 
i forlyd (c og 6 fraregnet) viser slektskap med ord i andre finsk-ugriske 
sprog, likeså over mengden av disse ord med dobbeltkonsonant i forlyd. 
Påfallende er forskjellen mellem sydlappisk og nordlappisk, idet syd-
lappisk foruten utstrakt anvendelse av dobbeltkonsonant i forlyd også 
har et sxreget lappisk ordforråd, som ikke har noget tilsvarende i nord-
lappisk og ikke er beslektet med andre finsk-ugriske sprog, hvis man 
antar at lappene, för de antok et finsk-ugrisk sprog, har talt et annet 
»protolappisk» sprog, ligger det nr å anta at såvel dobbeltkonsonant i 
forlyd som et stereget ordforråd skyldes protolappiskens innslag i det 

1) Till och med hos samma person (tillägg av anmälaren). Också 'h' som 
förljud bortfaller ibland och bibehålles ibland i en mängd ord även hos samme 
individ. Detta vållar lexikografen rätt stort besvär. Skall den vanliga alfa-
betiska bokstavsordningen bibehållas, blir det ett otal hänvisningar. 
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nuveerende lappiske sprog, et innslag som har gjort sig swrlig sterkt 
gjeldende i sydlappisken.» 

Bland bidrag som icke direkt handla om lapparnas språk men lik-
väl belysa olika sidor av lapsk kultur må nämnas prof. Nielsens »Spörs-
maalet om den lappiske torvgammes oprindelse» i del I, samt i del II 
Reidar Christiansens »Et eventyrs krokveier», Gutorm Gjessings »To 
hamrer til samiske runebommer», Nils Lids »Reinkalvmånaden», Magnus 
Olsens »Skaldevers om nöds-år nordenfjells», och slutligen på norsk-
lapska Hans J. Henriksens »Luossa-biw'dem och Jod'dö-buodoin Dwnost 
— Laksefiske med posegarnstengsel i Tanaelva>>, alla var för sig av stort 
intresse. 

Det anförda, som endast avser att fästa uppmärksamheten på vad 
som direkt har med lappforskningen att göra, torde i någon mån visa 
vilka framsteg som på några årtionden gjorts i denna forskningsgren, 
icke minst tack vare professor Nielsens insatser. 

Harald Grundström. 

Didrik Arup Seip, Norden. Samhorighet og språkutvikling. Oslo 
1946. Skandinavisk kulturlorlag. 96 s. 

I en liten volym med programtitelii Norden har professor D. A. Seip 
sammanfört ett knippe uppsatser och föredrag från åren under och efter 
kriget, som särskilt beröra samnordiska språkfrågor. Han påvisar den 
faktiska enhet som trots all splittring råder i fråga om vårt gemensamma 
kultur- och språkarv. I ett föredrag för Köpenhamns studenter visar 
han upp den betydelse för Danmarks och Norges gemensamma språk-
utveckling, som Köpenhamns universitet haft som gemensam bildnings-
härd för de båda folken ända fram till 1811, då Oslo universitet tillkom, 
och där Norge ingalunda varit bara mottagande utan även givande part. 
Han pekar på den lysande raden av norska forskare vid det gemensamma 
universitetet från Peter Dass och Ludvig Holberg till J. II. Wessel och 
bröderna Colbj omsen. Det var också först mot slutet av 1700-talet, 
som den nationella klyvningen mellan danskt och norskt blev medveten 
(Ewald-Wessel). Den språkliga »antidanskhet» som under 1800-talet 
tog sig uttryck i »maalstrwvet» och som alltjämt fortsätter i Norge, är 
enligt Seip emellertid varken i sin förutsättning eller sin tendens dansk-
fientlig, den är blott ett naturligt resultat av återknytandet av sam-
bandet med de norska dialekterna. Språkutvecklingen kommer enligt 
hans mening också att medföra, att riksmålet visserligen avlägsnar sig 
något från danskan, men att i stället landsmålet närmar sig därtill, 
därför att detta nu måste söka stöd i sådana dialekter, som ha större 
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likhet med danskan än de västnorska mål, på vars grund det först bygg-
des upp. Utvecklingen är naturnödvändig, men Seip »håper bare at den 
ikke fjerner oss for langt fra våre granner». 

1 en annan uppsats beröres svenskans inflytande på norskan under 
medeltidens slutperiod både genom kanslispråket och genom de allt 
starkare kulturella förbindelserna mellan de båda länderna, icke minst 
förmedlade genom Birgittinerorden. Detta svenska inflytande på 
norskt språk och norska skrivvanor sträcker sig från 1370-talet fram till 
1450, då danskt inflytande blir starkare än det svenska. Men ända fram 
mot 1570-talet märks det svenska inflytandet, om än i svagare form 
än förr. En sista uppsats ägnas åt de samnordiska språkfrågorna, åt 
hur de olika språken inbördes påverkat varandra och åt vad som kan 
göras för att på lämpligt sätt hindra dem att skiljas från varandra: 
»Vi kan ved de endringer vi foretar i våre skriftspråk, tenke på det 
som vii gjore det lettere for folkene i Norden å forstå hverandre, så 
langt det lar sig forene med nasjonale og praktisk-pedagogiske hensyn. 
Der vi taler likt, bor vi også lengst mulig skrive likt.» Och vi få därvid 
inte glömma, »at folkene i Norden er frender og granner, og at språket 
er et sambindningsmiddel i Norden». 

Manne Eriksson. 



DEN PERIODISKA LITTERATUREN. 

Ur tidskrifter och årsböcker som insänts till redaktionen.' 

Bergens Museum. Årsberetning 1945-46: 0. Skulerud, Folke-
minnesamlingi (årsberättelse för Museets dialektundersökningar). 

Br a ge. Årsskrift XX XI—XL 1946: V. Nyman, Folksägnen och 
byggandet av Finströms kyrka. — J. Granvik, Ljusterfiske och 
andra fria födkrokar i Terjärv på 1890-talet. — 0. Nissen, Ord och 
sak i samband med storfisket i Kaskö. — E. Hovilainen, »Hara Hara 
heiter ja —» (ramsor, härm, barnrim). — R. Ahlbäck, Talkoseder 
i Svenskfinland. 

Budkavlen 1945: S. Boucht, Fälbåt och rännstång. — V. E. V. 
Wessman, Randanteckningar till Folklivsstudier I. — Dens., An-
teckningar från Ingå 1944 (folklore). — Dens., Folksed och folk-
tro. — Dens., Ordstäv och talesätt. — K. Eklöf, Högtiderna i Pargas. 
— U. Harva, Lemminkäinens färd till Päivölä gästabud. —II. Hög-
näs, Ensäde och »myld-al». — I. Sahlberg, Trodmärken i östra 
Saverkeit i Houtskär (bomärken i gärdesgårdar). — G. Nikander, 
Rättskipning i forna tider (om dödsstraffet). — V. E. V. Wessman, 
Sägner. Väderleksmärken. Sjukdomsbot. Svåra ljudanhopningar. 

By og Bygd. Norsk folkemuseums årbok 1946: H. Stigum, 
»The study of man.» Evolusjonstanken og det historiske forlop. — 
M. Hoffmann, På fjellslått i Dalane (med bilder av stackning, hö-
transport m. m.). — R. Frimannslund, Tjxrebrenning tu l husbehov. 

Dalarnas Hembygdsbok 1946: M. Rehnberg, Då Karlfeldt rodde 
Hazelius över Dalälven. — P. Johannes, »Svadängs Margareta Ols-
dotter». Något om Dalarnas namnskick. — P. Envall, Dalarnas 
vårdkaseberg och tre därmed sammanhörande ortnamnsgrupper 
(Vett-, Vål-, Kall-). — F. Clason, Brev från dalkarlar till en bruks-
patron. — B. Lundman, Folktypsundersökningar i Dalarna IX. — 
L. Levander, Dalmålsordboken 1945. — G. Boäthius, Nyutkommen 
dalalitteratur. — Register till Dalarnas Hembygdsbok 1931-1945. 

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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Fra Ribe Amt 1946: P. M. Gundesen, Ormegravning i Vadehavet. — 
T. Kragelund, Gamle Fiskeriredskaber. — J. C. Christensen, Fiske-
riet ved Nymindegab. 

Fryksände förr och nu V: A. Frykholm, Från övre Fryksdalen. 
Strödda anteckningar (bl. a. folktro och sägner). 

Fynske Aarboger II: 3 1945: N. Th. Mortensen, Mads Hansens 
Sagn- och Folkevisedigtning. — E. Hansen, Bondens Retsforhold. 
Bidrag tu l Belysning af Forholdet mellem Godsejer og Fester i sidste 
Halvdel af det 18. Aarhundrede. 

Gammal Hälsingekultur. Hälsingerunor 1945: G. Bladini, 
Ungdoms- och barndomsminnen (från Högs sn. Forts.). — E. Ny-
lund, Folksägner från Forsa. 

Gotländskt Arkiv 1946: N. Tiberg, Utvandringsberättelsen i guta-
sagan. 

Halland. Vår Bygd 1946: A. Sandklef, August Bondeson som upp-
tecknare och utgivare av folkdiktning. 

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1946: M. Jensen, Tyende-
forhold i Thy i gamle Dage. — T. Balle, Et Bryllup i Thyland (på 
dialekt). — K. Andersen, Sagn fra Thy. 

Hålo yg minn e 1946: A. Haug, Kvifor kjenner ikkje sogene Vesterålen. 
— G. Ebbe; Er Vesterålen en forvanskning av Vester-åmdh-len. — 
M. Roger, Litt om finn-gand. — H. Strom, Forsvunne gårdnavn i 
Velfjord. — A. Haug, Namn på her- eller har-. 

Jämten 1946: B. Flemström, Minnen av Ragundasjön i ortnamn och 
tradition. — E. Granberg, Vall-, lur- och köklåtar från Ragunda. — 
L. Johansson, Offerplatser och andra heliga ställen inom Frostvikens 
Lappmark. — J. Aldberg, Några ordstäv, härmningar och små-
historier (på Oviksmål). — A. Bränholm, Den gamla kvarnen. — 
G. B. E. II., Nya bidrag till Jämtlands och Härjedalens bibliografi 
(korta bokanmälningar). 

Kalender utg. av Svenska folkskolans vänner (i Finland) 
1946: G. Wallgren, Något om bomärken. 

Kulturen 1945: C. G. Lekholm, Stampestövlar och ormstampa (lag-
gade stövlar vid fångst av sandmask). — L. Bodker, En Byordning 
fra Gärds Herred (1731). — C. G. Lekholm, »Plöja med fjorton hoed 
forre». — R. Blomqvist, En medeltida skotyp. 

Norra Småland 1946: S. Pira, Från norra Smålands medeltid. IV. 
Var lågo Jönköpings medeltidskapell? V. Den helige Botulf och 
Småland. VI. Det heliga sakramentets kapell i Villstads socken. 
VII. Biskopsvisitationen i Jönköping år 1461. 

Norrbotten 1945: G. Hoppe, Ett blad ur lappmarkernas kolonisa-
tionshistoria. — A. Nordström, Verktyg och redskap i bondgården 
under 1800-talets senare del (med dialekttermer). 

Sprog og Kultur 14, 1945: A. F. Schmidt, Oldermand og BystEevne 
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(forts.). — H. Andersen, Har en Nordmand ristet Indskriften paa 
den store J-ening-Sten? — K. Heresbach, Om BondevEerk, ved P. 
Skautrup (forts.). — H. P. Hansen, Primitiv Folkemedicin. 

Stranda 1946: I. Modeer, Annandag klubb och trettondagsklubben. 
Sörmlandsbygden 1946: B. A. Andersson, När sörmländskt jordbruk 

behövde en »opartisk saktmodig och oförskräckt man» (om ny-
daningsarbetet på 1700-talet). — 0. Ahlberg, Tingsplatser i det 
medeltida Södermanland. — S. Pleenge Jacobson, Sörmländsk lant-
handel. — M. Essen, Sörmland i nyutkommen litteratur. 

Vendsysselske Aarboger 1946: Prove paa Jens Thises Digtning 
(på dialekt). 

Åländsk odling 1946: M. Dreijer, Åland på Idrisis världskarta (1154). 
— C. Ramsdahl, östålänningars och åbolänningars fiskefärder väs-
terut. 



Undersökning av svenska dialekter och folkminnen 
1944-45. 

Landsmåls- och Folkminn.esarkivets i Uppsala 
årsberättelse 1944-45. 

AV DAG STRÖMBÄCK. 

I. Översikt över ekonomi, förvaltning och personal. 

Arkivets stat för verksamhetsåret 1944/1945 fastställdes genom k. 
brev den 9 juni 1944. Beträffande beloppens storlek och fördelning på 
de olika anslagsposterna hänvisas till statsliggaren s. 524 ff. 

Anslaget till avlöningar har detta år höjts till 75,700 från 68,500 
kronor föregående budgetår. Ökningen var en följd av att 1944 års riks-
dag medgivit, att den sedan den 1 jan. 1941 genom Kungl. Maj:ts 
beslut vakanssatta arkivariebefattningen finge återbesättas. Även an-
slagsposten till inlösen av samlingar, uppteckningshonorar, 
grammofonupptagning m. m. visar detta år en höjning, från tidi-
gare 9,600 till 19,100 kronor. Av denna summa utgjordes dock 7,000 
kronor av ett till inlösen av vissa delar av framlidne professor Herman 
Geij ers efterlämnade samlingar beviljat engångsanslag. Den egentliga 
ökningen av anslaget hänförde sig till den under kriget hårt beskurna 
granimofonupptagningsverksamheten. 

Undersökningen av städernas folkminnen har fortsatts. Bidrag till 
detta arbete har under året influtit från fyra städer med ett sammanlagt 
belopp av kronor 1,766: 67. 

Rörande undersökningarna av de värmländska, lapska och estlands-
svenska folkmålen och folkminnena se kap. III. 

I sammansättningen av Arkivets styrelse ha under året inga för-
ändringar inträtt. Ordförande har varit professor emeritus B. HESSEL-
MAN, vice ordförande professor J. SAHLGREN, sekreterare arkivchefen 
D. STRÖMBÄCK, skattmästare överbibliotekarie A. GRAPE och övriga 
ledamöter professorerna E. NOREEN, N. LINDQVIST och B. COLLINDER 
samt docent 0. GJERDMAN. Suppleanter ha varit professorerna II. SMITH 
och E. HJÄRNE. 
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Arkivets fasta personal har under året haft följande sammansätt-
ning: 

A. EXTRA ORDINARIE TJÄNSTEMÄN ENLIGT FASTSTÄLLD 
PERSONALFÖRTECKNING: 

Arkivchef i lönegrad Eo 30: docenten, fil. dr DAG SrniininÄCK. 
Förste arkivarier i lönegrad Eo 26: docenten, fil. dr ÅKE CAMP-

BELL, föreståndare för folkminnesavdelningen, samt fil. dr LARS LE-

VANDER och fil. dr MANNE ERIKSSON. 
Arkivarier i lönegrad Eo 21: fil. lic. ERIK HOLMKVIST, fil. dr 

HERBERT GusrAvsoN och fil. dr FOLKE HEDBLOM, föreståndare för ex- 
peditionen. 

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 Ex 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 lapska 
undersökningen docent ISRAEL RUONG och vid estlandssvenska under-
sökningen adjunkten vid Gävle h. a. läroverk fil. lic. NILS TIBERG. 

För timavlönad personal redogöres nedan under arkivets olika av-
delningar. 

II. Samlingarnas tillväxt och användning. 

Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av föl-
jande sammanställning: 

anteckningsböcker från resor 33 st.; 
typordlistor 2 st.; 
lexikaliska ordsamlingar 207 bl. fol., 382 bl. 4:o och 39,284 bl. 

16:o. Därav komma på ordregistret 19,500 och på realregistret 7,165 bl. 
16:o. Härtill kommer det material som införts på landskapsundersök-
ningarnas oktavkort. 

texter, monografiska skildringar, folkminnesuppteckningar, svar 
på frågelistor m. m. 81 bl. fol., 8,593 bl. 4:o, 452 bl. 8:o; 

stadstraditioner 1,783 bl. 4:o; 
teckningar och skisser 267 bl. 4:o; 
fotografier 214; 
herbarieblad 22 bl. 4:o. 
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Grammofon arkivet har tillväxt med 144 skivor med svenska 
och lapska texter samt lapsk vokalmusik (jojkningar). 

Trycksamlingen har ökats med 251 nya volymer, till betydande 
del genom gåvor och byten. 

Antalet besök på arkivet av forskare icke tillhörande institutionens 
personal har varit 2,718. 

Lån inom staden har beviljats i 98 fall, varvid 359 nummer utlånats, 
och utom staden i 97 fall, varvid 1,443 nummer utlånats. Hela antalet 
utlånade volymer är sålunda 1,802. Av vida större omfång är det ma-
terial, som expedierats till besökande forskare för användning inom 
arkivet. 

Arkivarheten och materialbearbetning. 

1. Allmän översikt. 

Inkommande material har r e gist er f örts av fru DAGMAR HOLM-
KVIST. 894 nya nummer och subnummer ha under året införts i acces-
sionskatalogen samt förtecknats i topografiska registret och personre-
gistret. Utsända frågelistor och inkomna svar ha förts i särskilda re-
gister. Arbetet vid arkivets realkatalog har fortsatts av fru GERDA 
GRAPE. Katalogen har under året tillförts 7,165 nya kort och omfattade 
vid årets slut 158,600 kort, hänvisningskort oräknade. Till arkivets 
referensbibliotek nyinkommande litteratur har accederats och katalogi-
serats av expeditionens föreståndare med biträde av fru CARIN HED-
BLOM. Vid bokföring och kassaförvaltning har expeditionens föreståndare 
biträtts av länsbokhållare PAUL CARLSTRÖM och fru HEDBLOM. 

Från expeditionen ha under året avsänts 1,623 brev och 1,527 andra 
försändelser. 

In- och utlåningen av arkivalier har inom expeditionen handhafts 
av fru HOLMKVIST. 

Det landskapsvis bedrivna arbetet på arkivets ordregister har 
under året fortsatts och utvidgats. Ur de gotländska samlingarna har 
GUSTAVSON excerperat Jakob Karlssons i Lau svar på frågelistorna nr 
28, 29, M 20, M 32, M 77 samt tre manuskript om lekar med ett resul-
tat av omkr. 7,900 bl. 16:o. Han har vidare för det östgötska ordregistret 
bl. a. genomgått svar på frågelistorna 14, 30, M 35, 36, 54, 56 av Emilia 
Karlson i Drothems sn. Detta register har ökat med 2,400 bl. 16:o. 
Ordregistret för Hälsingland har fortsatts av fru C. HEDBLOM under 
ledning av dr F. HEDBLOM och tillförts 5,233 bl. 16:o, huvudsakligen 
excerperade ur P. Bogrens primäranteckningar från Delsbo och Färila 
snr. Detta register omfattade vid årets slut 25,779 bl. 16:o. Om det på-
började ordregistret för Värmland se nedan under landskapsundersök- 

12-46709 Sv. landsmål 
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ningarna. Vid sidan om dessa landskapsvis utförda arbeten ha de sam-
lingar som innehålla fågelnamn excerperats av Gustavson. Detta har 
tillfört ordregistret omkr. 3,000 bl. 16:o. 

De språkliga landskapsundersökningarna ha under året 
fortsatts och utvidgats. 

Dalarna. Inom den av LEVANDER ledda dalmålsundersökningen 
ha under året fil. stud. S. BJÖRKLUND och fil. kand. Tu. TANNERHAGEN 
biträtt med skrivarbete. Björklund har ägnat större delen av sin arbets-
tid dels åt fortsatt excerpering av Niss Hjalmar Matssons primäranteck-
ningar från Väster-Dalarne (omkring 8/9 av detta material äro nu genom-
gångna), dels åt fortsatt och numera till och med balle m. framförd om-
redigering av de tidigare artiklarna i ordboksmanuskriptet. Under ar-
betsårets förra hälft har Björklund på grund av militärtjänstgöring 
endast i ringa utsträckning kunnat utföra arbete för Landsmålsarkivets 
räkning. Tannerhagen har under året dels fortsatt och slutfört excerpe-
ringen av svaren på J. A. Lundens typordlista, dels även genomfört ex-
cerpering av svaren på L. Levanders speciella typordlista för övre Da-
larne. Levander har — frånsett korrespondensen med ortsmeddelarna 
och en bygderesa — ägnat sig dels åt utarbetande av ordboksmanuskript, 
numera framfört till och med artikeln klunsa v., dels åt slutredigeringen 
av tredje bandet av »Övre Dalarnes Bondekultur». 

Oktavsaralingarna ha under året tillväxt med omkring 2,200 kort, 
varjämte ett stort antal nya belägg införts på äldre kort. Hela antalet 
till dalmålsordboken hörande oktaykort utgjorde vid arbetsårets slut 
omkring 125,350. 

Gotland. Gotländsk ordbok färdigtrycktes i slutet av februari 
1945 och den 1 mars överlämnades ett exemplar till chefen för ecklesia-
stikdepartementet av Strömbäck och Gustavson. G-USTAVSON har vidare 
påbörjat en excerpering av gotländska växtnamn, varvid P. A. Säves 
förteckning (R. 626 i Uppsala universitetsbibliotek) genomgåtts. I den 
deskriptiva översikten över gutamålets grammatik har han behandlat 
kvantitet och (delvis) accent samt större delen av konsonanterna. Om 
ordregistret se ovan. 

Uppland. Sedan ERIKSSON genom återbesättandet av den vakanta 
befattningen som arkivarie och föreståndare för expeditionen frigjorts 
från expeditionsarbetet, har han kunnat återuppta sitt arbete med 
Upplands folkmål. Han har därvid — förutom åt instruktion av orts-
meddelare — i främsta rummet ägnat sin arbetstid åt publiceringen av 
framlidne lektor A. Schagerströms omfattande manuskript till en gram-
matik över gräsömålet. I samband därmed har han utredigerat och re-
gistrerat uppteckningar, framför allt från Gräsön. 

Värmland. Den i föregående årsberättelse omnämnda undersök-
ningen av Värmlands dialekter och folkminnen började sin verksamhet 
den 1 juli 1944 med fil. lic. RICHARD BROBERG som ledare. Ett stort antal 
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personer från olika delar av landskapet ha under året engagerats som 
ortsmeddelare och ha av undersökningens ledare erhållit nödiga instruk-
tioner beträffande landsmålsalfabet och uppteckningsteknik. Broberg 
har även påbörjat excerpering av frågelistsvar och av landsmålsförening-
arnas samlingar för upprättande av ett värmländskt ordregister. I sam-
band härmed ha kompletteringslistor utarbetats och tillställts ortsmed-
delarna för besvarande. Undersökningsledaren har vidare påbörjat 
genomgång av äldre ordsamlingar, varvid uppslagsord utsatts, samt 
granskat inkommande material och korresponderat med upptecknarna. 

Västergötland. Manuskriptet till tredje delen av J. Götlinds 
arbete »Västergötlands folkmål», vilket vid föregående arbetsårs slut 
förelåg i omkr. 240 sidor 4:o (förutom omkr. 90 kartor), har under detta 
år reviderats och utökats och föreligger nu i tryckfärdigt skick. Ex-
cerperingen för västgötaordboken har på grund av detta arbete kunnat 
fortsättas endast i begränsad omfattning. En efterskörd i förut excer-
perade frågesvar har tillfört ordboken omkr. 2,100 ord. De här om-
nämnda arbetena ha utförts av f. rektor S. LANDTMANSON såsom frivillig 
medarbetare. Bland till undersökningen inkomna större samlingar mär-
kes en ordsamling från Skallsjö s:n i Vättle härad, omfattande omkr. 3,500 
ord, utarbetad av pastor EVALD WIDELL i Vänersborg. 

Västmanland. HOLMKVIST har under arbetsåret ägnat sig åt 
färdigställandet av sin ordbok över Bergslagens hyttspråk. 

Östergötland. GUSTAVSON har påbörjat en excerpering av fram-
lidne läroverksadjunkten K.-A. Hagsons efterlämnade anteckningsböcker 
från 1860-talet, ett arbete som vid årets slut givit omkr. 2,500 bl. 16:o. 
Om ordregistret se ovan. 

Estland och Gammalsvenskby. Efter ansökan av K. Gustav 
Adolfs Akademien beviljade K. Maj:t den 30 juni 1944 ett anslag å 25,000 
kronor till bestridande av kostnaderna under tiden 1/7 1944-30/6 1945 
för en systematisk undersökning av den folkliga kulturen av de till 
Sverige anlända estlandssvenskama. Undersökningen skulle utföras i 
huvudsaklig överensstämmelse med en av Arkivet i samverkan med 
Nordiska museet, Svenska ortsnamnsarkivet samt Musikhistoriska in-
stitutionerna i Uppsala och Stockholm uppgjord arbetsplan för tre år. 

På grundval av de förarbeten, som tidigare utförts vid Arkivet (se 
föregående årsberättelse) igångsattes undersökningen sommaren 1944 
med Arkivet som arbetscentral och läroverksadjunkten fil. lic. NILS 
TIBERG som ledare. Efter att under sommaren ha fullgjort militärtjänst-
göring började denne sitt arbete den 28/8 1944. Som excerpister vid den 
estlandssvenska kortordboken ha periodvis tjänstgjort: fil. stud. EDVIN 
LAGMAN, estlandssvensk student från Dorpat, fil. stud. NILS-GUSTAV 
CRONSTRÖM och fil. stud. ANNE-MARIE NELIN, båda finlandssvenska 
studenter från Helsingfors, samt fru INGRID TIBERG. SOM skriv- och 
expeditionsbiträde anställdes fr. o. m. nyåret 1945 fröken KARIN ASPAN. 
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Fru DAGMAR SANVIK, estlandssvenska, har i april och maj 1945 biträtt 
vid översättning av dialekttexter. Ordbokskortens antal har under året 
växt till det dubbla, beläggens täthet till det tredubbla. F. rektor 
GIDEON DANELL har i sitt hem utarbetat ett nytt, utvidgat manuskript 
till sin ordbok över nuckösvenskan, partiet A till kil, c:a 250 sidor folio. 

Brevväxlingen har omfattat ett 60-tal korrespondenter. För de hit-
flyttade estlandssvenskarna ha uppgjorts speciella frågelistor: Samhäl-
lets organisation, Seglation, Bostadsförhållanden, Hungerår och nöd-
föda, Utskylder och dagsverken, Vallning och vallekar. Material har in-
kommit från praktiskt taget alla dialektområden, drygt 900 s. 4:o. In-
sända skildringar i 4:o och arbetsledarens uppteckningar ha berört 
följande ämnen: födelse, dop och kyrktagning, uppfostran, skolgång i 
äldre tider, lekar, äggtäkt (i samverkan med doktor Gösta Berg vid 
Nordiska museet), bastu, bröd och bak, säljakt, båtar och båtbygge, 
fiske, namn av alla slag. 

Sakregistrering i 16:o av folkminnesmaterialet i samlingarna har 
påbörjats. Texter ha upptagits på grammofonskivor och bilder ha an-
skaffats ur samlingar medförda från Estland. Flera korrespondenter ha 
gjort goda teckningar. 

F olkminnesavdelningen har liksom under föregående år till före-
ståndare haft CAMPBELL och till amanuens EJDESTAM. BROBERG, som 
tidigare arbetat på avdelningen, har numera övergått till arbetet med 
värmlandsundersökningen. Endast för speciella uppgifter har hans ar-
betskraft tagits i anspråk av avdelningen. Fru GERDA GRAPE har fort-
satt arbetet med realkatalogen. Fröken ELLA ODSTEDT har bidragit 
med egna uppteckningar. Som extra arbetskraft har anlitats fil. kand. 
SIGBRIT PLIENGE JACOBSON, som övertagit en del av arbetet med under-
sökningen av stadstraditioner. 

De begränsade medel, som stått till buds för uppteckning i fältet, 
ha ej tillåtit den utveckling av verksamheten, som skulle kunna genom-
föras med upptagandet av nya undersökningsämnen samt nya under-
sökningsområden. En under året verkställd inventering av svar på 
hittills utgivna frågelistor har klargjort, inom vilka områden och för 
vilka ämnen undersökningarna måste anses otillräckliga. Det nödvändiga 
kompletteringsarbetet har dock på grund av de knappa anslagen ej 
kunnat upptagas detta år i den omfattning som varit önskvärd. 

Undersökningen av städernas folkminnen har under året bedrivits 
i Lidingö, Lidköping, Sollefteå, Bollnäs, Uppsala, Gävle, Östersund, 
Nyköping, Gränna, Vadstena, Huskvarna, Avesta, Linköping och Umeå. 
Under året har utredigering och renskrivning av uppteckningarna från 
11 städer helt slutförts. 

Otto Blixts arbete »Folkminne och folkliv i Grangärde socken», 
till vars publicering kommunen anslagit medel, har granskats redaktio- 
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nellt (Campbell) samt kompletterats med bildmaterial (Björklund). 
Arbetet härmed fortsätter. 

Lapska avdelningen. RUONG har tillbragt nära 5 månader av 
året på fältundersökningar bland lapparna. Under sin tjänstgöring i 
Uppsala har han ordnat och bearbetat det insamlade materialet, för-
fattat frågelistor, korresponderat med lapska upptecknare och granskat 
insänt material (se vidare avd. 2 och kap. IV Resor). 

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 
fältarbetet (jfr nedan). April—maj 1945 gav Strömbäck en kurs vid 
universitetet för dialekt- och folkminnesupptecknare. Under arbetsåret 
har han utgivit årgång 1942 (med bilaga) av Svenska Landsmål 
samt hälften av dubbelårgången 1943-44 (med bilagor). Förutom 
smärre bidrag till årgångshäftet 1942 av Sv. Lm. har Strömbäck under 
året publicerat »Från ett svenskt forskningsfält» (i Sv. D. d. 2 nov. 1944) 
samt »En orientalisk saga i fornnordisk dräkt» (i Donum Grapeanum, 
1945). 

Om LEVANDERS verksamhet se ovan s. 178. Han har under året 
publicerat »Våmhusfjärdingen» (Folklivsskildringar utg. av K. Gustav 
Adolfs Akademien 4. Sthlm 1944), »Dalkarlarna och ordet Sverige» (Da-
larnas hembygdsbok 1945) och »Från Dalmålsordboken» (Sv. Lm. 1942). 

ERIKSSON har svarat för ledningen av arkivets upplandsundersök-
ning och dessutom biträtt vid det administrativa arbetet inom institu-
tionen. Han har uppehållt arkivchefens befattning under större delen 
av den tid, då denne på grund av semester, resor eller sjukledighet varit 
frånvarande från arkivet. Under tiden 10-24 april 1945 höll han en 
instruktionskurs för dialektuppteckn are vid Stockholms Högskola. 

Eriksson har vidare som redaktionssekreterare deltagit i utgiv-
ningen av tidskriften Svenska landsmål årg. 1943-44 h. 1-2, 5-7 
och själv utgivit dels ett nytt häfte av band III. 2 Sagor, sägner, legender 
etc. (s. 337-448, Ärg. 1943-44. 6-7), dels ett första häfte av A. Scha-
gerströms Grammatik över Gräsömålet i Uppland (s. 1-76, årg. 1943-
-44. 5). Av det sistnämnda arbetet har ytterligare sid. 77-144 ren-
tryckts under året. 

CAMPBELL har tjänstgjort som föreståndare för folkminnesavdel-
ningen. Han har åtnjutit tjänstledighet för eget forskningsarbete under 
tiden 9-14 oktober 1944. Campbell har fortsatt sin verksamhet som 
redaktör för den folkloristiska delen av Atlas över svensk folkkultur. 
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Under höstterminen 1944 har han hållit ett antal föreläsningar och pro-
seminarieövningar i nordisk etnologi vid Uppsala universitet. Han har 
under samma tid ävenledes föreläst vid Lantbrukshögskolan. Camp-
bell har under året publicerat »Keltisk och nordisk kultur i möte på 
Hebriderna» (Folkliv 1943-44) och »Äldre svensk brödkultur i belys-
ning av 1880-talets allmogebröd» (Sv. Lm. 1943-44). 

Om HOLMKVIST se ovan 8. 179. 
Utom sina ovan s. 178 o. 179 nämnda arbeten har GUSTAVSON genom-

gått delar av östra Smålands och Ölands landsmålsförenings samlingar 
för att fastställa datering och nedskrivare i de två ordböckerna acc. 
93: 31 och 93: 32. Han har under året publicerat: »Från Gotlandsord-
boken» (i Sv. Lm. 1942), »Gotländsk ordbok på grundval av C. och P. A. 
Säves samlingar», femte häftet (slättåting—Ö, jämte Efterskrift) samt 
artiklar i Gotlands Allehanda om och på gutamålet. 

HEDBLOM förordnades av Kanslern för rikets universitet den 11 
augusti 1944 till arkivarie vid Arkivet från och med den 1 september 
samma år. Han har tjänstgjort som föreståndare för expeditionen, varit 
arkivets kassaförvaltare, svarat för bokföring och redovisningar, varit 
föredragande i ekonomiska och administrativa ärenden, handhaft 
vården av arkivets samlingar av handskrifter, böcker och inventarier 
samt dess apparatur för grammofoninspelning och skivarkivet. Om 
Hedbloms övriga arbeten se ovan s. 177. Han har åtnjutit tjänstledighet 
för avhandlingsarbete under tiderna 1/10-31/10 1944 (partiellt), 3/1-
4/1, 8/1-27/1 (helt) och 19/4-28/4 1945 (partiellt). 

Hedblom har under året publicerat gradualavhandlingen »De svenska 
ortnamnen på säter. En namngeografisk undersökning.» (Skrifter utg. 
av K. Gustav Adolfs Akademien 13) och »Bynamnet Se» (i Ortnamns-
sällskapets i Uppsala årsskr. 1945). 

EJDESTAM har tjänstgjort som amanuens vid folkminnesavdelningen. 
Han har vikarierat för Campbell under dennes tjänstledighet tiden 9/10 
—14/10 1944 samt eljest, då denne på grund av semester och resor 
varit frånvarande från Arkivet. Under året har Ejdestam utgivit »Om 
folksedens spridningsvägar» (i Rig 1944), »Bilder ur målaryrkets historia» 
(i Näringsliv i Södermanland. 1944) »Om sörmländsk handel förr och 
nu» (ib.) samt i samarbete med andra författare »Vår hembygd förr och 
nu» (1944). 

BROBERG har lett värmlandsundersökningen (se ovan). Under tiden 
18/10 1944-18/4 1945, då han var inkallad till militärtjänstgöring, 
har hans tjänstgöring vid arkivet endast kunnat omfatta ledig kvällstid 
och har huvudsakligen rört granskning av material samt övriga löpande 
ärenden. Broberg har under året publicerat »Folkminnena och deras 
tillvaratagande» (i Västvärmländsk hembygd, 1944) samt vissa kapitel 
i »Vår hembygd förr och nu» (Tierp 1944). 

Om RUONG se ovan. Han har under året publicerat »Studier i lapsk 
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kultur i Pite lappmark och angränsande områden» (Sv. Lm. 1943-44) 
samt för den lapska undersökningen författat frågelistorna »Snö och is», 
»Väderstreck, himmelen och himlakropparna, väderleken» samt »Mjölk-
ningshagar och skiljningshagar». 

Om TIBERGS verksamhet se ovan. 
ODSTEDT har under året fortsatt bearbetningen av textil- och dräkt-

terminologiskt material samt utredigerat egna uppteckningar från Lapp-
land och Dalarne. 

IV. Resor och uppteckningsarbeten. 

(Häri ej medtagna ortsmeddelarnas uppteckningsarbeten.) 

Dalarne. Herr F. Roms() reste under tiderna 28/6-11/7, 15/7-
10/8 och 6/10-21/10 1944 i Rättvik och Älvdalen för att besvara kom-
pletteringslistor. Fil. stud. S. BJÖRKLUND och fru GUN BJÖRKLUND be-
sökte under tiden 9/7-14/7 1944 Grangärde sn för att teckna av och 
fotografera föremål för illustrering av ortsmeddelaren Otto Blixts i 
Skattlösberg beskrivning av socknens gamla folkkultur. Den 25/6 1945 
anträdde S. BJÖRKLUND en uppteckningsresa i Ål, Leksand och Våm-
hus. Fröken ELLA ODSTEDT reste under tiden 5/7-9/8 i Venjan, Älv-
dalen, Mora, Våmhus, Ore, Boda, Gagnef och Nås för komplettering av 
dalmålsordbokens material rörande dräkter och textilier främst med 
hänsyn till det under arbete varande verket »övre Dalames bondekultur», 
del 3. Fil. dr M. ERIKSSON gjorde i anslutning till semestervistelse i 
Venjans sn grammofonupptagningar i skilda byar i Malung, Venjan och 
Mora under tiden 24/7-29/7 1944. För att med ledning av komplet-
teringslistor utfylla lakuner i ordboksartiklarna besökte fil. dr L. LE-
VANDER under tiden 11/10-21/10 1944 Rättviks och Älvdalens snr. 
Under sommaren och hösten 1944 har fil. kand. Niss MATSSON gjort 
uppteckningar i Lima, Malung, Äppelbo och Järna. 

Gotland. Fil. dr H. GUSTAVSON gjorde under tiden 28/8-31/8 
uppteckningar i Ardre, Alskog, Gammelgarn och Tofta. 

Gästrikland. Läroverksadjunkt P. EINAR T. LINDKVIST, Växjö, 
har under tiden 26/7-16/8 besökt samtliga socknar i landskapet för 
språkliga uppteckningar och instruktion av meddelare. Han höll därvid 
föredrag över ämnet »Folkmål och riksspråk» vid hembygdsfester i sex 
socknar. Fröken Vivi WENDIN har fortsatt sina språkliga och folk-
loristiska uppteckningar i Valbo och Ockelbo snr och fullbordat sina tra-
ditionsuppteckningar i Gävle. 

Hälsingland. Doc. D. STRÖMBÄCK fortsatte från den 1/7 1944 sin 
i föregående årsberättelse nämnda resa i Bollnäs, där han gjorde upp-
teckningar och förberedde grammofonupptagning. Fil. dr M. ERIKSSON 
och fil. dr F. HEDBLOM tillstötte med Arkivets grammofonupptagnings- 
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apparat och upptagningar gjordes i Bollnäs efter sagesmän från Bollnäs, 
Han ebo och Arbrå t. o. m. den 4/7. Eriksson återvände till Uppsala 
den 2/7. Strömbäck och Hedblom fortsatte upptagningarna i Undersvik 
den 4/7 och i Järvsö den 5/7-6/7. Påföljande dag reste de vidare till 
Sollefteå. (Se Ångermanland.) STRÖMBÄCK besökte den 21/7 Hudiks-
valls museum för genomgång av dialektmaterial i därvarande arkiv. På-
följande dag reste han till Forsa för instruktion av ortsmeddelare. HED-
BLOM höll föredrag vid hembygdsfest i Arbrå 30/7 1944 om Hälsinglands 
folkmål och gjorde i samband därmed vissa dialektuppteckningar. 
Fröken ELLA ODSTEDT reste under tiden 30/8-29/9 1944 i Hög, Häl-
singtuna, Rogsta och Forsa socknar för uppteckningar angående folk-
lore, språk, textiltermer m. m. Fil. kand. Tu. TANNERRAGEN har under 
20 dagar sommaren 1944 gjort dialektuppteckningar i Voxna sn. 

Härjedalen. I samband med semester gjorde doc. W. STRÖMBÄCK 
i augusti dialektuppteckningar i Tännäs sn och genomgick i Funäsdalen 
framlidne kommunalnämndsordf. Salomon Erikssons folkloristiska an-
teckningar. 

Jämtland. Doc. I. RUONG vandrade efter avslutade grammofon-
upptagningar i Frostviken (se föregående årsberättelse) till fots genom 
Frostvikens fjälltrakter till byn Saxnäs i Vilhelmina sn i Lappland under 
tiden 1/7-9/7, varunder han antecknade uppgifter om den äldre ren-
skötseln. Doc. D. STRÖMBÄCK och fil. dr F. HEDBLOM gjorde den 8/7-
10/7 grammofonupptagningar i Sollefteå efter en sagesman från Hammer-
dals sn i Jämtland. 

Lappland. Doc. D. STRÖMBÄCK och fil. dr F. HEDBLOM anlände 
med arkivets grammofonupptagningsapparat till Vilhelmina den 11/7 
och sammanträffade i byn Dikanäs med doc. I. RUONG (se ovan Jämt-
land) som samlat ett antal lapska sagesmän. Efter upptagningar där 
fortsattes resan den 13/7 till byn Saxnäs, där doc. Å. CAMPBELL anslöt 
till expeditionen. Efter avslutande upptagningar upplöstes denna den 
16/7. Campbell fortsatte sin den 5/7 påbörjade resa, först i Vilhelmina 
och senare i Arvidsjaurs och Arjeplogs sur för undersökningar rörande 
kulturkontakten mellan lappar och nybyggare. Han återvände till 
Uppsala den 25/7. Den 20/6 1945 anträdde Campbell en resa till Jokk-
mokk. RUONG fortsatte sina undersökningar rörande den äldre rensköt-
seln i Pite lappmark t. o. m. den 31/10. Den 1/3-4/3  föreläste Ruong 
vid Samernas folkhögskola i Sorsele om lapskt språk och lapsk kultur. 
Under tiden 6/3-20/3 reste han i Sorsele och Jokkmokk sur, varvid 
han undersökte renskötselns organisation i äldre tider särskilt beträf-
fande mjölkningsvallar och skiljningsgärden. Den 23/6 1945 anträdde 
han ånyo en resa till Jokkmokk och Vilhelmina. Fru MARGIT NEUMAN 
besvarade under sommaren 1944 språkliga frågelistor i byn' Knaften i 
Lycksele sn. 

Medelpad. Doc. D. STRÖMBÄCK besökte Torps sn den 19/7-20/7 
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1944 för att genomgå framlidne ortsmeddelaren Alfred Nilssons efter-
lämnade anteckningar från Torps sn. Lektor A. VESTLUND har under 
ferier i Selånger fortsatt utredigeringen av sin ordsamling. 

Närke. Fil. dr M. ERIKSSON och doc. Å. CAMPBELL gjorde den 5/9-
7/9 grammofonupptagningar i Kumla rörande äldre skomakeri. 

Småland. Fil. kand. SIGBRIT PLIENGE JACOBSON upptecknade 
folkminnen i Gränna den 3/8-10/8 1944. Fil. dr F. HEDBLOM anträdde 
den 27/6 1945 en resa för grammofonupptagningar för Landsmålsarkivets 
i Lund räkning. 

Södermanland. Fil. kand. SIGBRIT PL/ENGE JACOBSON uppteck-
nade folkminnen i Nyköping den 16/8-2/9 1944. 

Uppland. Lärarinnan AGNES WESTERBERG har under året gjort 
folkminnesuppteckningar på Arholma och pastor G. WALLENTIN i skilda 
socknar i mellersta delen av landskapet. Fil. mag. MÄRTA TAMM-GÖT-
LIND har upptecknat stadstraditioner i Uppsala. Fil. stud. 0. ODENIUS 
fullbordade under sommaren 1944 sina folkminnesuppteckanngar på 
Lidingön. 

Värmland. Fil. lic. R. BROBERG besökte under tiden 28/7-11/8 
Älgå, Silbodal, Säffle, Karlstad, Ö. Ullerud, Sunne, Östmark och ölme 
för dialektuppteckning och instruktion av ortsmeddelare. Under nov. 
1944 företogo kand. HUGO RENLUND och fil. mag. MÄRTA RENLUND 
en resa för dialektuppteckning i Sillerud. Prof. E. NOREEN och doc. D. 
STRÖMBÄCK gjorde tiden 3/4. 8/4 1945 en resa i södra delen av land-
skapet för organisering av fältarbeten och instruktion av ortsmeddelare. 

Västerbotten. Doc. D. STRÖMBÄCK besökte Umeå i juli 1944 för 
att tillvarataga framlidne folkskollärare 0. P. Petterssons efterlämnade 
samlingar. Fil. lic. G. Holm gjorde sommaren 1944 språkliga uppteck-
ningar i Lövångers sn. 

Västergötland. Doc. Å. CAMPBELL gjorde den 27/6-29/6 1944 
en resa till Finnerödja för att genomgå framlidne doktor G. Neanders 
efterlämnade papper samt för att förbereda uppteckningsarbete i trak-
ten. I anslutning härtill gjorde fru CARIN H2EGGBLOM folkminnesupp-
teckningar i Tiveds och Finnerödja snr sommaren 1944. Under som-
maren 1944 gjorde rektor S. LANDTMANSON språkliga och folkloristiska 
uppteckningar i Fredsberg, Säter, Lyrestad och Skara, pastor H. TORS-
TENSON besvarade språkliga frågelistor i Broddetorps sn och fil. kand. 
ERIK SANDBERG gjorde folklivsuppteckningar i Åsle och angränsande 
sur. Doc. Å. CAMPBELL företog den 15/2-17/2 1945 en resa till Fristad 
för att genomgå och tillvarataga framlidne folklivsskildraren Klas Olofs-
sons efterlämnade samlingar. Fil. mag. MÄRTA TAMM-GÖTLIND har under 
tiden 25/6-24/7 1944 upptecknat folkminnen i trakten av Kinnekulle. 

Västmanland. Fil. kand. E. MALMKVIST har fortsatt sina tidigare 
påbörjade orduppteckningar i Ramsbergs sn. 

Ångermanland. Doc. D. STRÖMBÄCK och fil. dr F. HEDBLOM 
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gjorde den 7/7-10/7 grammofonupptagningar i Multrå och Sollefteå 
under medverkan av fil. dr ERIK MODIN, Multrå. Fil. mag. KARL JoNs-
SON besvarade under sommaren 1944 språkliga frågelistor i Själevads sn. 

Östergötland. Fil. dr H. GUSTAVSON reste under tiden 4/7-13/7 
i Skällviks och Västerlösa snr för besvarande av den östgötska ordfråge-
listan. Läroverksadjunkten fil, mag. P. AGGEMARK upptecknade under 
juli i Torpa sn med ledning av språkliga frågelistor. Fil. dr M. ERIKSSON, 
doc. Å. CAMPBELL och fil. kand. SIGBRIT PLIENGE JACOBSON gjorde den 
5/9 1944 en grammofonupptagning i Fornåsa sn. S. PL.ZENGE JACOBSON 
har vidare upptecknat folkminnen i Vadstena under tiden 15/7-3/8 
1944 och i Linköping 21/3-29/3 1945 samt 15/5-26/5 1945. 

E stlandssvenskarna. Läroverksadjunkt N. TIBERG har under 
året gjort 15 resor under sammanlagt 57 dagar till estlandssvenska för-
läggningar i Stockholm eller till andra vistelseorter för estlandssvenskar 
resp. gammalsvenskbybor för uppteckningar och organisation av insam-
lingsarbetet. Den 3-4 sept. 1944 gjorde han tillsammans med fil. dr 
M. ERIKSSON grammofonupptagningar i flyktingförläggningen i Dovers-
torp i Östergötland. 



Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1944-45. 

AV GUNNAR HEDSTRÖM. 

1. Organisation, ekonomi, förvaltning. 

För Landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller 
av Kungl. Maj:t den 4/4 1941 fastställt reglemente. Arkivets styrelse 
har under arbetsåret utgjorts av professor MARTIN P:N NILSSON, ordf., 
professor WILE. VON SYDOW, V. ordf., professorerna K. G. LJUNGGREN, 
I. LINDQUIST och GOTTFRID CARLSSON, överbibliotekarie G. CARLQUIST 
och arkivchefen, tillika sekreterare och skattmästare, samt såsom 
suppleanter professorerna ALBERT WIFSTRAND och ERIK ROOTH. Pro-
fessor MARTIN P:N NILSSON erhöll den 15/6 1944 av Kungl. Maj:t nytt 
förordnande att vara ordförande i arkivets styrelse för en tid av tre 
.år räknat från och med den 1 juni 1944. Till ledamöter av styrelsen 
för samma tid utsåg universitetskanslern förutvarande styrelseleda-
moten prof. C. W. von Sydow och förutvarande styrelsesuppleanten, 
prof. 0. G. H. Carlsson och till suppleanter för dem professorerna E. G. T. 
Rooth och S. A. 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 23,900 kronor till 
avlöningar (inkl. 700 kronor till arvoden åt tillfälligt anställda arbeta-
biträden samt 3,400 kronor till arvode för utredigering av ordboken över 
Valldamålet) jämte medel till rörligt tillägg och kristillägg, 1,800 kronor 
till omkostnader samt 8,100 kronor till insamling och bearbetning av 
vetenskapligt material. Från Lunds Universitets reservfond har arkivet 
dessutom erhållit anslag på 2,200 kronor för bekostande av dialektupp-
teckningar genom studerande av nordiska språk vid universitetet. 

Till bestridande av tryckningskostnader för P. N. Petersons i Norby-
vallda Ordbok över Valldamålet hft 7-9 har arkivet haft att tillgå ett 
anslag å 6,000 kronor från Landstinget i Hallands län, som för tryckningen 
av tionde (sista) häftet den 6 sept. 1944 även beviljat ett tilläggsanslag 
på intill 1,500 kronor. Dessutom förfogar arkivet över den oförbrukade 
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återstoden av det till institutionen 1937 för fortsatt utgivande av nämnda 
ordbok beviljade lotterimedelsanslaget, den 1/7 1945 utgörande 966: 56 
kronor. 

2. Personal och tjänstgöringsförhållanden. 

Institutionens personal har under året utgjorts av — utom arkiv-
chefen GUNNAR HEDSTRÖM — fil. dr INGEMAR INGERS, arkivarie, och 
fröken DAGMAR WAHLGREN, arkivbiträde. 

HEDSTRÖM har tjänstgjort under hela budgetåret med undantag 
av den tid då han åtnjutit semester: under 1944 1/7-15/7, 7/8-19/8, 
2/10-7/10, 4/11, 22/11, 29/12, under 1945 5/2, 26/2, eller då han varit 
tjänstledig för sjukdom: under 1944 11/10-12/10. Hedströms 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 samlingar från 
Småland, Blekinge och Halland samt instruerat upptecknare. Han har 
lett och övervakat utredigeringen av äldre dialektala handskrivna källor 
från Småland och granskat de utredigerade partierna av den av insti-
tutionen utgivna ordboken över Valldamålet och utarbetat inledningar 
till äldre småländska och blekingska texter som publicerats i Svenska 
landsmålen. Hedström har även för publicering i Svenska landsmålen. 
kommenterat och gjort 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 27 personer. 

HEDSTRÖM har företagit följande tjänsteresa: 
till Gränna, Jönköping, Nässjö, Vetlanda 27/6-30/6 för upptag-

ning av dialektprov på grammofonskivor (se vidare sid. 189). 
INGERS har tjänstgjort under hela budgetåret med undantag av den 

tid, då han åtnjutit semester: under 1944 1/7-8/7, 21/7-5/8, 14/10, 
24/11-25/11, under 1945 6/3-7/3, 12/5, eller då han varit tjänstledig 
för sjukdom: under 1944 9/8-10/8, 26/11-31/12, under 1945 2/5. 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 expedi-
tionsgöromål och redigeringsarbete för i tidskriften Svenska Landsmålen 
publicerade bidrag från Blekinge och Skåne. Vidare har han företagit 
smärre resor för komplettering av arkivets samlingar från orter i närheten 
av Lund. Beträffande insamlingsarbete se mom. 5. 
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DAGMAR WAHLGREN har tjänstgjort under hela året med undantag 
av den tid, då hon åtnjutit semester: under 1944 10/7-29/7, under 
1945 22/5-24/5, eller då hon varit tjänstledig för sjukdom: under 1944 
14/10, 6/12-7/12. Hon har fört accessionskatalogen, ordnat inkommet 
material och äldre ordsamlingar, utredigerat på sedeslappar gamla ord-
samlingar från Småland, utfört excerperingsarbete (särskilt av svar på 
frågelistor), utskrivit brev och handlingar, fråge- och kompletterings-
listor och har deltagit i katalogiserings- och expeditionsarbete. Därjämte 
har hon biträtt vid redaktionsarbete för Valldaordboken. 

Extra personal. Fil. dr ERIK BRUHN har handhaft redigeringen 
av Ordbok över Valldamålet. — Fil. stud. STEN-BERTIL VIDE och fil. 
stud. G OTTH.ARD SJÖLANDER ha utfört excerperingsarbete. Vide har 
även på sedesblad utskrivit äldre i frågelistsvar föreliggande ordmaterial. 

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård. 

Ar b etsårets accession. Landsmålsarkivets manuskriptbestånd 
har under året ökats med 808 bl. 4:o (Sk. 239, Hall. 134, Sm. 432, Bl. 3) 
och 43,893 bl. 16:o (Sk. 21,212, Hall. 2,169, Sm. 15,890, Bl. 4,254, öl. 
368), och utgör nu 16 h. fol., 88 h. 4:o, 235 h. 8:o och 10 h. 16:o samt 3,253 
bl. fol., 61,676 bl. 4:o, 1,709 bl. 8:o, omkr. 1,426,300 bl. 16:o och 52 bl. 
i växlande format. 

Grammofonupptagning. Den 27 juni 1945 påbörjades en resa 
för upptagning av dialektprov på grammofonskivor i Småland och Skåne. 
Efter besök i Gränna (Bunnström), Jönköping, Vetlanda och Nässjö 
fortsattes resan d. 1 juli till Värnamo. Under tiden 27/6-30/6 upptogos 
16 dubbelsidiga grammofonskivor. 

Uppställning och katalogisering m. ra. Katalogisering 
och redigering av samlingar ha fortgått efter samma grunder som 
under föregående år, varför hänvisas till årsberättelserna för 1930-31 
och 1931-32. 

Bibliotek. Biblioteket har under året undergått tillökrring genom 
gåvor och i någon ringa mån genom inköp. 

Gåvor. Gåvor (i form av tryck eller manuskript) ha erhållits från 
ett flertal enskilda och institutioner. 

Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har under 
året uppgått till 940. 

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 
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från Skåne, såväl Lundens som Kocks och Malms, och andra äldre och 
nyare ordlistor ha av .arkivbiträdet eller arkivarien blivit utskrivna å 
sedeslappar, varigenom materialet blivit lättare tillgängligt. 'ordning-
ställandet av en del äldre texter, upptecknade under tiden 1875-1900 
för publicering i tidskriften Svenska landsmål, har fortsatts under året. 
Ur frågelistsvar och monografiska uppteckningar från Småland har lexi-
kaliskt material excerperats och utskrivits å sedeslappar. Likaledes 
ha excerpter ur textsamlingar m. m. i Skånesamlingarna blivit utredi-
gerade å sedeslappar. 

Allt inkommande material har genomgåtts och granskats av Hed-
ström (Småland, Blekinge, Halland) och Ingers (Skåne). 

Det till den dialektgeografiska undersökningen hörande 
materialet förvaras och bearbetas i Uppsala av professor Natan Lind-
qvist (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 Bruhn. Det nionde häftet utgavs från trycket i juli 1944, 
och det tionde häftet eller sluthäftet kommer att utgivas i början av 
nästa budgetår. 

Följande undersökningar och bearbetningar ha under året 
fortgått: 

fil. lic. HUGO ÅRESKOUG: Sydöstskånska folkmål; fil. lic. SVEN 
BENSON: Adjektivändelser i svenska dialekter; docent GUNNAR HED-
STRÖM: Sydsmåländska folkmål; fil. dr INGEMAR INGERS: Dialekttexter 
från sydvästra Skåne; fil. lic. STURE NILSSON: Mellersta och norra Hal-
lands folkmål; fil. lic. SVEN PETTERSSON: Blekingska folkmål; fil. dr 
GÖSTA SJÖSTEDT: Dialekttexter från Glimåkra med grammatisk inled-
ning; fil. lic. VIKTOR WELANDER: Konsonantismen i Skånemålen. — 
Under året ha publicerats: av doc. G. HEDSTRÖM: Inledningar till dia-
lekttexter från Småland i Sv. Landsmålen 1943-44 h. 6-7; av arki-
varien I. INGERS: *Ordspråk och talesätt från Linderöd och Äsphult* 
(i Gärds härads hembygdsförenings årsbok 1945). 

5. Insamlingsarbetet 1944-45. 
Skåne. 

Albo hd. Läroverksadjunkten HUGO ARESKOUG har undersökt 
målet i Rörum och därvid insamlat omkr. 1,900 belägg. 

Bara hd. Arkivarien I. INGERS har gjort fortsatta uppteckningar 
i Lomma, Burlöv, Tottarp, Nevitshög, Mölleberga, Lyngby och Genarp, 
sammanlagt 1,000 bl. 16:o. 

Frosta hd. Fröken ANNETTE SONESSON har fortfarande verkat 
som ortsmeddelare för Ö. Äspinge. 



LANDSMÅLSARKIVETS I LUND ÅRSBERÄTTELSE 1944-45 191 

Färs hd. Fil. stud. SIGURD BONDESSON har i form av seminarie-
uppsats besvarat frågelista nr 27: Åkerns beredning för Fränninge sn. 

Fil. lic. VIKTOR WELANDER har i Lövestad upptecknat c:a 400 be-
lägg, delvis med uppgift att kontrollera en föregående upptecknares 
arbete. 

Arkivarien I. INGERS har gjort mindre uppteckningar i S. Åsum. 
Gärds hd. Hr NILS BIARNE har i V. Vram insamlat omkr. 500 ord. 
Lj units hd. Läroverksadjunkten HUGO ARESKOUG har i Villie 

upptecknat omkr. 800 belägg i avsikt att konstatera målets ställning 
till det centrala Ljunitsmålet. 

Luggude hd. Fil. stud. GUNNEL THORWALDSON har författat en 
seminarieuppsats om Gruvor och gruvarbetare i det gamla Höganäs 
och därjämte åstadkommit en ordsamling på omkr. 900 bl. 16:o från 
samma ort. 

Läroverksadjunkten VIKTOR WELANDER har gjort fortsatta upp-
teckningar i Väsby. 

Onsj ö hd. Arkivarien I. INGERS har gjort fortsatta uppteckningar 
i Stehag, varigenom inkommit omkr. 300 bl. 16:o och en del texter. 

Oxie hd. Arkivarien I. INGERS har fortsatt uppteckningar i Malmö, 
Bunkeflo, Tygelsjö och Västra Kärrstorp. 

Skytts hd. Arkivarien I. INGERS har i Trelleborg upptecknat omkr. 
150 belägg. 

Torna hd. Fil. mag. JoHN FRIBERG har påbörjat undersökning i 
Gödelöv och har hittills inlämnat 2,000 belägg. 

Arkivarien I. INGERS har gjort uppteckningar i Lunds stad (omkr. 
500 bl. 16:o) och Stångby, Lunds landsförsamling, Hardeberga m. fl. 
orter (omkr. 1,200 bl. 16:0) och har dessutom upptecknat terminologien 
i en väderkvarn i S. Sandby. 

V. Göing e hd. Fil. lic. ERIK BERGENRUD och fil. stud. S. B. VIDE 
ha gjort smärre uppteckningar i resp. Brönnestad och Verum. 

Ö. Göinge hd. Skräddarmästaren CARL PERSSON har i Osby 
upptecknat omkr. 200 ord. 

Fil. dr GÖSTA SJÖSTEDT har gjort fortsatta undersökningar i Glim-
åkra och Hästveda och nya sådana i Emitslöv. Därigenom ha inkommit: 
från Glimåkra omkr. 900, från Emitslöv omkr. 2,800 och från Hästveda 
omkr. 1,300 belägg. 

Blekinge. 

Bräkne hd. Fil. kand. BENGT HÄRSTRÖM har i Ringamåla upp- 
tecknat 667 belägg, därav en stor del ort- och personnamn. 

Listers hd. Fil. mag. SVEN BENSON har i Ysane upptecknat omkr. 
100 belägg. 

Medelstads hd. Ingeniör AXEL HAMMELIN har gjort fortsatta 
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uppteckningar i Backaryd (200 bl. 16:0) och i Ronneby landsförsamling 
(120 bl. 16:o). 

I Backaryd har dessutom stud. GUNNAR JOHANSSON upptecknat 
omkr. 350 ord. 

Rektor SVEN PETTERSSON har genom undersökning i Tving insamlat 
omkr. 2,500 belägg, och redaktionsbiträdet, fröken MÄRTA WALDE har 
fortsatt uppteckningsarbete i Förkärla. 

Halland. 

Fj äre hd. Ortsmeddelaren i Lindome, hr ALFRED JÖNSSON, har 
besvarat ett antal frågelistor. 

Halmstads hd. Fru EDITH LARSSON har inlett arbete såsom orts-
meddelare för Slättåkra. 

Höks hd. Fil. dr BERTIL EJDER har påbörjat undersökning i Ysby. 
Vi ske hd. Fru ANNA JÖNSSON har i Sällstorp och fil. mag. GUSTAF 

VIDHÖG har i Veddige ytterligare insamlat vardera omkr. 600 belägg. 

Småland. 

Allbo hd. Fil. stud. GOTTHARD SJÖLANDER har fortsatt sina un-
dersökningar i Slätthög och under året insamlat omkr. 2,800 belägg. 

Konga hd. Fil. stud. KURT KARLSSON har i Ljuder upptecknat 
omkr. 2,200 belägg. 

Arkivarien I. INGERS har gjort uppteckningar efter meddelare från 
Nöbbele. 

Såsom ortsmeddelare ha fortfarande verkat hr GUNNAR CARLSSON 
för Långasjö och hr TOR KRANTZ för Hovmantorp. 

Norra Vedbo hd. Läroverksadjunkten ERIK LÖNNERHOLM har 
gjort undersökningar i Säby, varigenom inkommit omkr. 1,800 belägg. 

Strand a hd. Hr OSCAR SWENSSON har inlett arbete som ortsmed-
delare från Ålems sn. 

Sunnerbo hd. Löjtnant J. W. GUSTAFSSON har påbörjat uppteck-
ningar av målet i Traryd och har hittills upptecknat omkr. 1,600 ord 
och diverse texter. 

Fil. stud. S. B. VIDE har fortsatt sina uppteckningar i Hallaryd och 
har insamlat omkr. 1,100 ord jämte uppteckningar om lekar, ramsor, 
folksed m. m. 

Södra Mör e hd. Folkskolläraren B. 0. BONDESSON har fortsatt 
sitt arbete som ortsmeddelare för Torsås och Gullabo. 

Södra Tjusts hd. Bibliotekarien ERIC EILERT har i Blackstad 
ytterligare upptecknat omkr. 1,200 belägg. 

Västbo hd. Fru ANNA NILSSON har i S. Hestra upptecknat omkr. 
800 ord och i Gryteryd 200. Fru EDITH ÖSTERLUND-SVENSSON har 
fortfarande verkat som ortsmeddelare för Kulltorp. 
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Öst bo hd. Stud. THURE ANDERSSON har i Rydaholm upptecknat 
omkr. 1,200 ord, och hr FINGAL JOHANSSON har fortfarande verkat som 
ortsmeddelare för Fryele. 

Östra hd. Arkivchefen GUNNAR HEDSTRÖM har i Näshult upp-
tecknat en saga å landsmålsalfabet. 

Skriftställaren GOTTFRID WAGNÅR har fortsatt sin verksamhet som 
ortsmeddelare för A1seda. 

Öland. 
Algutsrums hd. Professor NATAN LINDQVIST har i Resmo och 

Torslunda upptecknat sammanlagt omkr. 400 belägg. 

Under arbetsåret ha 19 svar å frågelistor inkommit. 

13-46709 Sv. Landsmål 



Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialekt-
forskning vid Göteborgs Högskola 1944-45. 

Av HJALMAR LINDROTH. 

I. Organisation, val, antal sammanträden o. d. 

Institutets styrelse och arbetsutskott ha under arbetsåret haft 
samma sammansättning som under föregående arbetsår. Medlemmarna 
ha sålunda varit: prof. WEIBULL, ordförande, prof. LINDQVIST, vice ord-
förande, major H. JACOBSSON, skattmästare, prof. LINDROTH, sekre-
terare och undersökningsledare, prpf. MICHAtLSSON, prof. FRISK och 
doc. ARMINI. Arbetsutskottet har fortfarande bestått av prof. Lindqvist, 
prof. Lindroth och doc. Armini. Som biträde på arkivet har fortfarande 
fil. kand. 0. ALMSTRÖM tjänstgjort, med en tjänstgöring av åtta timmar 
i veckan. Doc. JANZEN har i Lund fortsatt sitt arbete som medarbetare 
på ortnamnens område (se IV. 2 nedan), på samma villkor som under 
föregående arbetsår. 

Till revisorer för budgetåret 1/7 1944-30/6 1945 ha av Lärarerådet 
valts prof. HAGENDAHL med prof. ENQUIST som suppleant och ingeniör 
LEFFLER med hr BERTIL CARLANDER SOM suppleant. Under arbetsåret 
ha hållits två styrelsesammanträden och fyra sammanträden inom 
arbetsutskottet. 

II. Ekonomi. 

Av de 11,800 kr. varom Institutet hösten 1944 ansökte hos Kungl. 
Maj:t har 1945 års riksdag ånyo beviljat 5,600 kr., med samma fördel-
ning som föregående år. Därutöver har dock beviljats ett engångsanslag 
på 1,000 kr. för grammofonupptagning av bohuslänska dialekter. 

Institutet har under budgetåret mottagit ett anslag ur Humanistiska 
fonden på 5,200 kr. för tryckning av OGB VI (Inlands Nordre hd), samt 
från Vilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond 12,000 kr. för att 
under de tre närmaste åren användas till påskyndande av arbetet med 
OGB. 

Med avseende på inkomster och utgifter i övrigt under budgetåret 
1944/1945, samt med avseende på Institutets ställning i det hela vid 
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slutet av detta budgetår, hänvisas till den i Högskolans arkiv förvarade 
revisionsberättelsen. 

III. Institutets arkiv. 

Med Institutets arkiv (Göteborgs ortnamns- och landsmålsarkiv) 
ha under budgetåret följande handskrifter införlivats: ET. LINDROTH, 
Anteckningar rörande trädnamnsbildningar; S. COLLBERG, Det dialektala 
i Spegels Glossarium Sveo-Gothicum (proseminarieuppsats); MARIANNE 
SCHÖNBECK, Dialektalt i Vilh. Mobergs böcker (dito); K. 11. LINDBERG, 
Tillägg och rättelser till ordlistan i »Skeemålets ljudlära». Dessutom 
resultaten av Institutets egna undersökningar, varom se IV 2. 

IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet. 

1. Undersökningsledarens egna arbeten. 

Undersökningsledaren har fortsatt författandet av ms till OGB VIII 
Orust V. hd, och avslutat granskningen av doc. Janzens ms och korr. 
till Bd XVI, Kville hd (se nedan). Han har bragt nära fullbordan av-
handlingen om Bohuslänska ortnamn och bohuslänsk bebyggelsehistoria. 
Avhandlingen om 1600- och 1700-talens öländska utgavs som del II av 
Ölands folkmål i juni (178 s.). 

2. Av Institutet igångsatta arbeten. 

Doc. JANZÅN har avslutat arbetet med OGB Bd XVI (se ovan), 
som utsändes i maj (x= + 290 s.). Dr G. DROUGGE har fortsatt sitt 
arbete med Tjämö sns ortnamn och därvid även kompletterat materialet 
i bygden. Dr V. EKENVALL har likaledes fortsatt bearbetningen av ort-
namnsmaterialet för Fräkne hd. Bådadera honoreras numera genom 
anslaget från Lundgrenska fonden (se II). Excerperingen av lantmäteri-
handlingar har fortsatts, och materialet för Ljungs, Grinneröds, Resteröds 
och Forshälla socknar ha genomgåtts. De i föregående årsberättelser 
nämnda, inom Institutets verksamhetsområde fallande doktorsavhand-
lingarna av T. LÅNGSTRÖM, B. BJÖRSETH och E. SILFORS ha fullföljts. 

Herr ERIK LARSSON har fortsatt sitt arbete på den bohuslänska 
ordboken, dock med vissa avbrott för sjukdom. 
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Den i föregående årsberättelse omnämnda kompletteringen av dia-
lektuppteckningarna i Nordals hd på Dal ha genom mag. A. MEIJEL 
fortsatts in på budgetåret 1944/45. 

Ordnandet genom de båda arbetslösa arkivarbetarna av Institutets 
dialektsamlingar (se föreg. årsberättelse) avslutades 20 mars. 

V. Undersökningsledarens resor. 

Undersökningsledaren deltog i Gustaf Adolfs Akademiens högtids-
sammanträde i Uppsala 6 nov. 1944. 



Resumes. 

Le dieu finnois des semailles. Par UNO HARVA, Åbo (pp. 
1-18). 

L'auteur demontre comment une plante printaniere precoce appelee 
Sämpsä (of. rallemand Semse ou Simse) et particulierement appreciee, 
apres le long hiver, comme nourriture pour les bestiaux, a ete personni-
fiee dans la croyance populaire firmoise et dans les anciens chants finnois, 
et est devenue un dieu des moissons que l'on invoquait å repoque 
des semailles de printemps. Dans les chants, on raconte comment 
le petit g ar g on hiv er d'abord, puis, apres l'echec de celui-ci, le 
petit g ar g on et e avaient ete envoyés pour rappeler. Ces etres rap-
pellent les representants de l'hiver et de Fete dans les jeux printaniers 
europeens. On dit que Sämpsä sejourne, en hiver„ quelque part au 
bord de la mer ou dans une ile de la mer. On mentionne egalement que 
le jeune Sämpsä a des rapports conjugaux avec sa propre mere, ce qui 
fait evidemment allusion aux rapports entre la plante et la terre, sa mere. 
Il y a egalement une plante printaniere precoce qui a joue un röle impor-
tant dans l'ancienne croyance des Lapons et des Votiaks. Db rapparition 
de la premiere verdure printaniere, ces derniers organisaient des re-
jouissances dont on trouve une correspondance, entre autres chez le 
peuple de Siberie. A ces fetes, on voit l'homme de l'hiver et l'homme 
de l'ete lutter l'un contre l'autre, meme chez les Yakoutes sur le fleuve 
de la Lena. 

Marche pieds-nus et marche en cercle — encore une fois. 
Par HILDING CELANDER (pp. 19-31). 

Cet article est une reponse å la critique que M. J. Ejdestam a dirigee, 
dans le numero de cette revue pour l'annee 1943-1944 (p. 195-205), 
contre les resultats d'ensemble obtenus par rauteur pour ses recherches 
concernant »La marche pieds-nus au moment de requinoxe de prin-
temps». Un point important du raisonnement de rauteur et de celui de 
M. Ejdestam est rinterpretation de la coutume islandaise moderne de 
/agna porra et de /agna Gdu. Selon l'auteur, elle est une correspondance 
tres ancienne de la coutume suedoise pratiquee au printemps, et å pro-
pos de laquelle les opinions divergent; cette coutume consiste en une 
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magie initiale sous forme de marche pieds-nus autour de la ferme. Il 
n'y a lå absolument rien qui indique que cette magie ait ete pratiquee 
dans le but de creer un cercle protecteur autour de la ferme. Le rituel a 
— comme d'ailleurs sa denomination l'indique — un caractere nette-
ment positif: on souhaite la bienvenue å la nouvelle periode de l'annee 
qui s'ouvre, originairement regal de lune-mois. 

C'est essentiellement sur la coutume populaire suedoise que je me 
base pour interpreter le sens de la marche pieds-nus au moment de 
requinoxe de printemps. M. Ejdestam considere que le seul point im-
portant du rituel est la marche en cercle. Que le corps ou les pieds soient 
nus ne serait que pour renforcer l'effet protecteur du rite magique qu'est 
la marche en cercle. Cependant -- de ravis de l'auteur — on a beaucoup 
plus de raisons d'intervertir l'ordre hierarchique de ces deux elements 
de la coutume. Les pieds-nus (eventuellement le corps entierement nu 
ou legerement våtu) est relement constant et constitutif du rite magique 
exerce au debut de la demi-annee d'ete du calendrier populaire. Le 
mouvement decrit, comme par exemple la marche en cercle (autour des 
maisons, des champs ou du tas de fumier) n'est pas constant, quoiqu'il 
soit tres frequent. C'est pourquoi je considere que, lorsqu'on interprete 
cette coutume, il est insoutenable de concevoir le premier element comme 
secondaire et accessoire, ainsi que le fait M. Ejdestam. 

Les pieds nus — fait tout å fait remarquable en une saison oh la 
fonte des neiges n'est, en general, pas terminee, et måme parfois pas 
encore commencee — sont le signe qui agit par sa puissance magique 
pour appeler le printemps desire, qui comporte un sol libere de la neige, 
la chaleur et la possibilite de marcher les pieds nus. C'est done l'arrivee 
du printemps que l'on veut håter en utilisant les methodes ordinaires 
de la magie imitative. Un element essentiel de la coutume est egalement 
celui qu'on exprime å l'aide de la denomination tres repandue de 
»course aux grues>>. L'arrivee des grues est, dans la tradition populaire, 
le signe certain que le printemps est venu. Par la marche pieds-nus 
comme par la course aux grues, on veut done, en imitant la grue, håter 
sa venue, et, en marchant pieds-nus comme en ete, anticiper sur cette 
saison, et ces deux actions sont accomplies dans le måme but magique: 
avoir un printemps håtif et chaud. Que l'on compare å cela la coutume 
(en Värmland et en Dalecarlie) de pousser l'appel de la grue tout en 
marchant pieds-nus: »La grue laboure et la huppe seme: rannee sera 
bonne pour le ble!» 

Je trouve, en particulier dans la coutume populaire russe »Herbei-
rufen des Frählings im März», un equivalent significatif de cette magie 
pratiquee au printemps et certainement tres ancienne. Cette coutume 
russe se pratiquait au plus tard le 25 mars, c'est å dire att måme moment 
que la marche pieds-nus suedoise, et son rituel offre de grandes res-
semblances de principe avec la coutume suedoise. Les jeunes filles se 
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baignent, meme si elles doivent pour cela faire un trou dans la glace. 
Tout en irnitant par magie l'alouette et la cigogne, les enfants appellent 
ces oiseaux impatiemment attendus et leur demandent d'amener »le 
beau printemps» et une abondance de ble, etc. 

La magie protectrice qui, .avec des variations importantes, revient 
souvent dans l'interpretation des coutumes populaires modernes con-
cernant la marche pieds-nus, est, par contre, je crois, un element tra-
ditionnel essentiellement secondaire. Cette maniere de considerer la 
marche pieds-nus — eventuellement une marche decrivant im cercle — 
comme un moyen de detourner le malheur (ohell), est, selon moi, l'aspect 
inverse de son pouvoir positif fondamental, qui est de porter bonheur 
(hell). 

D'ailleurs, lorsqu'on a å faire å une eoutume populaire de ce genre, 
dont le rituel a des formes nombreuses et diverses, il faut compter avec 
une foule de variantes et des divergences å partir du noyau magique 
initial, selon l'åge et le sexe de l'operant, selon les localisations et les 
diverses combinaisons de la coutume, etc. . . . comme je l'ai explique 
en detail dans mon etude. Une de ces variantes secondaires est, entre 
autres, celle laquelle M. Ejdestam se rapporte frequemment, å savoir 
la course pieds-nus au moment de Påques. L'association avec le groupe 
de representations touchant les •sorcieres de Påques, et qui domine å 
cette epoque de l'annee, cette association fait done tout naturellement 
passer au premier plan l'idee de magie protectrice lorsqu'il s'agit de la 
marche pieds-nus rituelle. 

Les mahodes de notation des dialectes en tenant parti-
culArement compte des textes. Par MANNE ERIKSSON, Upsal 
(pp. 32-57). 

Pour pouvoir estimer å leur juste valeur les collections de notations 
linguistiques qui se trouvent dans les archives des dialectes, le linguiste 
qui vent les utiliser doit posseder lui-mgme quelque experience des 
difficultes que presente le travail de notation et il doit connaitre les 
methodes de transcription de la langue parlee et ecrite. L'auteur veut, 
dans cet article, indiquer quelques-unes de ces difficultes et discuter 
un peu les methodes de transcription. 

Autrefois, ne faisaient guere de notations que ceux qui connaissaient 
å fond les dialectes etudies et de plus, ils etaient fortement influences 
dans leurs transcriptions par le modele ecrit de la langue officielle du 
royaume. S'opposant cette influence traditionnelle les »jeunes gram-
mairiens» de 1880 voulaient que le transcripteur n'ecrivit que »ce qui 
etait reellement dit», c'est-å-dire, non le systeme fixe, mais l'image 
phonetique particuliere. Chez nous, un savant comme J. A. Lundell 
reclamait, des 1880-90, que le transcripteur »notåt ce qu'il entend 
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et rien que ce qu'il entend». Le Frangais J. Gillieron et son collabora-
teur M. Edmont enseignaient et pratiquaient avec encore plus de lo-
gique le nAme ideal dans »l'Atlas linguistique de la France» (1902-1912). 
Leur exemple fut suivi par d'autres savants, parmi lesquels il faut 
surtout nommer les Suisses K. Jaberg et J. Jud, qui ont utilise la methode 
de Gillieron dans leur »Sprach- und Sachatlas Italiens und der Siid-
schweiz», et qui discutent å fond les questions de methode dans leur 
ouvrage »Der Sprachatlas als Forschungsinstrument» (1928). Ils appel-
lent leur methode et celle de Gillieron une methode »impressionniste» et 
ils essayent de montrer que c'est la seule qui de bonne foi puisse 'are 
admise; quant l'ancienne methode, basee sur l'etude du systeme des 
formes dialeetales, ils l'appellent la methode »schematisante» et la re-
jettent (v. plus haut, p. 37 s.). 

Sur un point, on peut donner raison å ces savants: la methode im-
pressionniste qu'ils recommandent devrait &tre la seule employee — si 
elle pouvait are utilisee dans la pratique. Mais elle se base sur une con-
ception de la langue qui n'est guere exacte, et il y a dans la langue des 
raisons psychologiques qui nous font fortement douter que cette methode 
soit å elle seule suffisante. Les sons linguistiques ne sont pas seulement 
des phenomenes acoustiques majs des symboles charges de sens et qui 
supposent dejå des souvenirs et des associations linguistiques chez 
celui qui ecoute, faute de quoi il ne pourrait les saisir tont å fait. La ques-
tion est done de savoir s'il est vraiment possible de faire une transcrip-
tion correcte des sons, puis des mots et des phrases d'un dialecte qu'on 
ne comprend pas tout å fait. De toute maniere, la valeur fondamentale 
de la transcription varje selon que celle-ci est faite par quelqu'un qui 
ne comprend les elements phonetiques que de l'exterieur, ou par quel-
qu'un qui connait, non seulement ces elements phonetiques, majs leur 
sens et leur systeme formel interieur. Une notation faite par quelqu'un 
qui connait le dialecte donne une image plus fidele de sa structure qu'une 
notation qui resulte des observations occasionnellement faites par un 
etranger de passage, si profondes, d'ailleurs, que puissent 6tre ces ob-
servations. Les resultats les plus solides seront done par consequent 
obtenus par une synthese entre les observations impressionnistes et une 
connaissance approfondie du dialecte que Fon vent transcrire. Aucune 
remarque acoustique et physiologique de detail ne peut remplacer la 
comprehension interieure, majs, par contre, elle peut completer et cor-
riger cette comprehension. Nous ne pouvons jamais noter uniquement 
ce que nous entendons un moment precis ear nous mgons toujours 
inconsciemment k notre interpretation du dialecte des experiences 
anterieures, des que nous comprenons ce qui est dit. 

Apres cette discussion generale de principe, l'auteur traite de 
quelques exemples suedois de diverses methodes de notation et de re-
daction, depuis les textes de 1870-80 en langage populaire epure esthe- 
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tiquement jusqu'aux modernes enregistrements sur disque, qui sont par 
excellence »impressionnistes». Comme exemple d'une bonne synthese 
entre la methode impressionniste et la methode schematisante, on 
apporte les textes publies au tome IX de la revue des dialectes suedois 
(Svenska landsmål), textes qui rendent le tresor de notations prises par 
la famille Lundell dans son pays natal. Majs ces textes rediges par J. A. 
Lundell nous montrent aussi que la science ne peut jamais negliger rap-
port personnel du transcripteur, ni ses interpretations du materiel note. 
L'apport subjectif du transcripteur est une partie non negligeable de 
l'ensemble des notations. 

Les anorninations de l'agitateur de la baratte en su&lois. 
Par VERNER EKENVALL, Sollefteå (pp. 58-80). 

La premiere partie de rarticle est une etude sur la repartition lin-
guistique des denorainations de l'agitateur de la baratte. Pour com-
parer, l'auteur publie quelques materiaux de Norvege, d'Islande, des 
iles Feroe, du Danemark et d'Allemagne. La seconde partie est un 
exposé des diverses formes que prend le mot törel dans les dialectes sue-
dois. Il ressort de l'etude sur la repartition linguistique que le mot 
törel (isl. jyyrill), est la denomination courante pour designer l'agitateur 
de la baratte dans le nord de la Suede jusqu'å une ligne qui s'etend å, 
peu pres du sud de rHälsingland jusqu'au point oh la frontiere regionale 
entre le Jämtland et Härjedalen rencontre la frontiere de Norvege. 
Au sud de cette ligne, on trouve le mot kärnstav dans les regions suivantes: 
sud du Hälsingland, Gästrikland, sud-est de la Dalecarlie, Uppland, moins 
les regions cötieres du nord-est et de l'est, Södermanland et la plus 
grande partie du Västmanland. En Närke, au nord-ouest de l'Ostro-
gothie et å l'est du Värmland le mot kärnstav voisine avec kärnstake 
et kärnkäpp. Les dialectes du centre de la Dalecarlie ont le mot malla. 
Les territoires restants sent une petite partie du sud du Västmanland, 
oi l'on a le mot k,ärntyl, une recomposition du mot törel, et la cöte de 
l'Uppland au nord-est et å l'est avec le mot tyrel, oh le y est conserve. 
Dans les autres provinces suedoises ainsi que dans les parties de la Fin-
lande ott l'on parle suedois, c'est le mot törel qui domine sous diverses 
formes, comme en Norvege. En Estonie, kärnstav prend les formes de: 
kärnstake, kärnstämpel et kräkla. Dans certains dialectes danois, on 
rencontre le mot telle — dont l'origine est incertaine majs les deno- 
minations les plus courantes sont: kärnstake, kärnstang et kärnstav. 

L'agitateur de la baratte est done partout appele dans le Nord, 
peut-ötre å l'exception du Danemark, törel. La region du Mälar doit 
done åtre un territoire d'innovation et probablement aussi un centre 
d'expansion pour le mot kärnstav. Le mot malla que l'on trouve dans 

dialectes du centre de la Dalecarlie doit egalement 'are considere 
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comme une innovation dans cet emploi, mgme si le mot au sens de »gröt-
kräkla» est ancien. 

Le mot törel presente une grande quantite de variantes et ceci de-
pend, d'une part de la frequence de son emploi, d'autre part, de sa 
qualite de mot exclusivement dialectal. L'auteur fait entrer dans le eadre 
de sa discussion les formes suivantes du mot: teler, törvel, törnel, törne, 
törn, kärnetö, turre, törgel, törg, törle, töle, törl et tö/. Pour finir, il rend 
compte de quelques denorninations sporadiques de l'agitateur de la 
baratte, telles que: kärntriller, döntel, flottull, stötel et värrel, 

Hanavrå Måns. Par M. MARTIN P:N NILSSON, Lund. (pp. 81-85). 

M. Martin P:n Nilsson, Lund, publie des notes prises par lui-
merne å V. Göinge, en Scanie, en 1900, et qui montrent qu'une tradi-
tion populaire a conserve å peu pres exactement les grandes lignes d'un 
evenement produit cent ans plus t6t. 

Marche autour d'un bien fonder dont on dolt prendre pos-
session. Par Juirus EJDESTAM, Upsal (pp. 86-114). 

Cet ouvrage etudie les recits dans lesquels on rapporte que quelqu'un 
a eu le droit de prendre possession d'un territoire dont la surface etait 
telle qu'il pouvait en faire le tour en un temps donne. Partant de ces 
recits, qui sont parfois tres anciens et sont largement repandus, l'auteur 
examine la coutume et la croyance populaires qui se rattachent å cer-
taines marches circulaires, et le resultat de ses recherches est que, lorsque, 
dans des buts magiques, des hommes ont marche tout autour d'un ter-
ram, c'est qu'ils avaient l'intention d'enlever aux etres surnaturels le 
pouvoir qu'ils exercent sur le terrain ainsi circonscrit. Cette coutume 
est mise en rapport avec la loi concemant la marche autour d'un bien 
foncier lors de la vente ou de la prise de possession de celui-ci dans le 
droit romain et dans les lois provinciales suedoises au moyen åge. Bien 
que, dans ces demieres, la marche autour du domaine semble tout simple-
ment Atre l'examen necessite par des conditions purement pratiques des 
limites du domaine, on pourrait peut-gtre tout de meme y voir, selon 
l'auteur, les derniers vestiges d'une pratique magique, utilisee au 
moment de la colonisation et destinee å soumettre les forces surnaturelles. 
Pour point de comparaison, l'auteur cite l'emploi du feu, d'appels et de 
lancements pratiques lorsqu'on voulait s'assurer la possession de biens 
fonciers ou d'etendues d'eau. Porter le feu sur im bien foncier que l'on 
voulait acquerir etait, l'epoque de la colonisation islandaise, une for-
rnalite absolument legale et permise par la plus haute autorite publique. 
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La »marque de Frillesås». Par ALBERT SANDKLEF, Varberg 
(pp. 115-137). 

Dans les romans (Gustav Ullman: Präster) comme dans la littera-
ture topographique (Herman Hofberg: Knifvahäringarna. Läsning för 
folket 1881) on trouve des indications sur l'habitude que les habitants 
de Frillesås, Gällinge et Idala auraient eue, etant en cela plus difficiles 
que les autres Suedois, exception faite, peut-6tre, des habitants de Delsbo, 
de se faire mutuellement des entailles au couteau sur le visage. Ullman 
pretend dans son livre qu'il y a une »marque de Frillesås», c'est-å-dire 
une marque produite par une coupure au couteau et allant d'un des 
coins de la bouche l'oreille, et chez Hofberg on lit que, pratiquement, 
tons les habitants des paroisses mentionnees portaient des cicatrices 
au visage å la suite de ces coupures. Si l'on recherche dans les recentes 
acquisitions des archives des traditions populaires de l'ouest de la Suede, 

Gothembourg, on trouve que ces indications sont confirmees par de 
recentes traditions. 

L'auteur, qui est ne k Frillesås, n'avait jamais entendu parler de la 
»marque de Frillesås» avant d'avoir quitte le pays et d'avoir rencontre 
des gens d'autres regions. Il decida done d'etudier cette tradition et il 
se renseigna aupres de gens de diverses paroisses du Halland; il s'adressa 
a des personnes ågees, dans bien des cas nees avant 1860; la plus ågee 
etait nee en 1832. Les plus anciennes des notes prises par lui datent de 
1920 et 1922. Il les a completees par des notes prises en 1940 et plus 
tard. Il ressort de ces observations que toutes les personnes qui pouvaient 
avoir des souvenirs anterieurs å 1881 etaient d'accord pour dire qu'elles 
n'avaient jamais entendu parler d'entailles au couteau å Frillesås avant 
1881, majs que, par contre, elles en avaient entendu parler apres cette 
date. 

Herman Hofberg, coimu comme peintre de la vie populaire, s'etait 
rendu å Frillesås et avait ete l'hate du pasteur Wallberg. Celui-ci ne 
s'entendait pas bien avec les habitants de la paroisse. C'est pourquoi 
il aimait souvent å leur faire une reputation de chourineurs enrages 
et l'on a des raisons de supposer que ce que raconte Hofberg des chouri-
neurs de Frillesås, Gällinge et Idala vient du pasteur Wallberg. 

L'auteur a etabli une statistique pour voir si l'on doit avoir des 
raisons particulieres de considerer les habitants de ces paroisses comme 
des chourineurs. Il ressort de sa statistique qu'au cours des 100 der-
nieres annees, il y a eu en tout dans la paroisse de Frillesås 8 personnes 
ayant au visage des cicatrices — provenant de coups de couteaux ou 
d'autres blessures — Gällinge il y en avait 14, å Idala 2, å Förlanda 8, 
å Veddige 14, etc. En d'autres termes, il n'y a aucune raison valable 
pour admettre que les habitants de Frillesås, Gällinge et Idala aient ete 
plus que d'autres enclins it se battre au couteau. Il semble qu'on puisse 
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etre assez certain que la reputation de cette region en ce qui concerne 
les entailles au couteau »'est etablie sur le recit de Herman Hofberg, et 
il est vraisemblable que ce dernier a obtenu ses informations du pasteur 
Wallberg. 

La tradition sur la »marque de Frillesås» doit done ainsi, selon la. 
plus grande vraisemblance, &tre ramenee å sa source. 

Communications et documents (pp. 138-144). 

M. L. LEVANDER, Upsal, discute des mot» ayant le sens de 'ru-
miner' (»idissla») et des mot» jämt, jämta, jämte, prep. et  adv. 'au niveau 
de', 'a cöte de' etc. (»järns [med]») dans les dialectes de Dalecarlie. — 
M. G. Holm, Lund, donne quelques notices sur les dialectes de la Bothnie 
occidentale. — M. A. SUNDQVIST, Upsal, fait des conjectures sur un 
passage corrompu dans le poeme suedois du moyen åge »Konung Alexan-
der*. — M. M. ERIKSSON, Upsal, discute l'interpretation de l'expression 
riPa »fia dans östgötalagens Jordabalk I 2. 

Comptes rendus (pp. 145-171). 

Dans ce passage, M. K.-H. DAFILSTEDT, Upsal, examine im memoire 
de M. Ivar Modeer, Upsal, sur l'artiele final defini des substantifs fe-
minins forts, du type boken 'le livre', dans les dialectes populaires suedois 
et norvegiens (Studier över slutartikeln i starka femininer), p. 145. A 
Nide d'un grand nombre de cartes linguistiques, ce dernier a voulu 
montrer que le -a repandu dans de grandes parties de la peninsule scan-
dinave au lieu de -en dans ce type de mota, a son origine dans une ana-
logie avec l'article final defini -a > -an des substantifs faibles du type 
kyrkan Teglise', et non — comme plusieurs savants l'ont soutenu jus-
qu'ici — dans un passage de -en >-a conforme å la loi phonetique. M. 
Dahlstedt considere que la critique de la theorie de la loi phonetique et 
l'argument en faveur de la theorie de l'analogie ne sont pas convaincants 
et n'epuisent pas le sujet. Dans certains dialectes, le singulier defini 
boka est nettement forme recemment par une analogie avec kyrka sons 
l'influence du dialecte voisin qui avait dej la forme boka, mais M. Modeer 
n'a pas suffisamment explique dans quelles circonstances cette analogie 
supposee est nee. Le probleme central que pose la naissance du singulier 
defini boka dans l'histoire phonetique et des formes en suedois et nor-
vegien reste done encore å resoudre. 

M. HARALD GRUNDSTRÖM, Jokkmokk, etudie l'Hommage au Norve-
gien Konrad Nielsen, specialise dans les recherches sur les Lapons, 
Hommage publik sons le titre de Studia Septentrionalia 1—II pour son 
70-ieme anniversaire, le 28 aoirt 1945, et dont la premiere partie contient 
im certain nombre d'articles ecrits par le prof. Nielsen lui-måme, et la. 
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seconde partie des contributions aux recherches sur les Lapons apportees 
par douze auteurs. — M. M. ERIKSSON, Upsal, mentionne le recueil d'ar-
ticles, entre autres sur des questions linguistiques communes aux pays 
nordiques, articles publies sous le titre de »Norden» par M. D. A. Seip, 
Oslo, 1946. 

Les Oriodiques (pp. 172-174). 

Extraits de revues et de publications annuelles regues par la redac-
tion. 

Recherches concernant les dialectes et les traditions popu-
laires de la SuMe pendant les annUs 1944-45 (pp. 175-196). 

Compte rendu des recherches dirigees par les Archives d'Upsal pen-
dant les ann.ees budgetaires 1944-45 (pp. 175-186). Par DAG STRÖM-
BÄCK. 

I. Organisation, budget, direction et collaborateurs. II. Accrois-
sements des archives et utilisation des Collections. III. Tra-
vaux dans les archives, elaboration des materiaux: 1. Apergu 
general. 2. Travaux des employes. IV. Voyages. 

Compte rendu des recherches dirigees par les Archives de Lund 
pendant les annees budgetaires 1944-45 (pp. 187-193). Par GUNNAR 
HEDSTRÖM. 

1. Organisation, budget et administration. 2. Employes et con-
ditions du travail. 3. Accroissement des collections. 4. Travaux 
dans les archives, utilisation des materiaux, publications. 5. 
Voyages et enquetes dans les provinces. 

Compte rendu de l'Institut de recherches toponymiques et dialecto-
logiques l'gcole des Hautes gtudes de Gothembourg pendant les annees 
budgetaires 1944-45 (pp. 194-196). Par HJALMAR LINDROTH. 

I. Organisation, sessions du comite etc. II. Budget. III. Archi- 
yes de l'Institut. IV. Travaux executes par l'Institut. V. Voyages. 
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hästen 2: 3-4. Lund 1946. - Dalarnas hembygdsbok 1946. Falun 
1946. - Danmarks Folkeminder 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Kbh. 
1940-46. - Folkkultur VI. Meddelanden från Lunds universitets Folk-
minnesarkiv. Lund 1946. - Folklore Fellows Communications LIV: 3. 
Hfors 1945. - Fornvårdaren. Heimbygdas tidskrift I. IX: 1. Upps. 
1946. - Fornvännen 1946: 1-6. Sthm 1946. - Fra Ribe Amt 1946. 
Esbjerg 1946. - Fynske Aarbeger I: 1-3, II: 1, 4. Odense 1939-1946. 
- Färgelanda 26: 2, 27: 1-2. Mellerud 1946. - Gammal hälsinge-
kultur. Hudiksvall 1945. - Globen XXV: 1-5. Sthm 1946. - Got-
ländskt arkiv 1946. Lund 1946. - Halland. Vår Bygd. Hallands hem-
bygdsförbunds årsbok 1946. Halmstad 1946. - Historisk Aarbog for 
Thisted Amt 1946. Kbh.-Thisted 1946. - Håleygminne 1946: 1-4. 
Harstad 1946. - Jämten 1946. Upps. 1946. - Kulturen. Årsbok 1945. 
Lund 1946. - Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund: 
Årsberättelse 1945-1946. Lund 1946. - Leuvense bijdragen 36: 1-2. 
's Gravenhage 1944-46. - Låsfabriks Aktiebolaget, Eskilstuna, På 
järnets fasta grund. Låsbolaget 100 år. Eskilstuna 1946. - Maal og 
Minne 1946: 1-2. Oslo 1946. - Meddelanden från Norra Smålands 
fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund XIX. Jönköping 
1946. - Namn och Bygd 33: 4, 34: 1-2. Lund 1945-46. - National-
museets etnologiske Undersogelser: Årsberetning 1945. Kbh. 1946; 
Sporgeliste 8. Derskning. Kbh. 1946. - Nordiska Museet: Handlingar 
22, 24-25. Sthm 1945-46; Medd. från Etnologiska undersökningen 
57-59. Sthm 1946-47. - Norrbotten 1945. Luleå 1946. - Notiser 
från Ångermanlands biblioteksförbund 1946. Härnösand 1946. - Ny-
svenska Studier 26: 1-2, Upps. 1946. - Sanastaja 47-50. Helsinki 
1945-46. - Schweizerisches Archiv fik Volkskunde. Bd 43. Basel 
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1946. - Skansvakten 1946. Mora 1946. - Smithsonian Institution. 
Bureau of American Ethnology. Bulletin 137, 142, 143. Washington 

C. 1945-46. - Stranda. 20. Upps. 1946. - Suomalais-ugrilaisen 
seuran toimituksia 87: T. I. Itkonen, Heidnische religion und späterer 
Aberglaube bei den finnischen Lappen. Helsinki 1946; 88: E. Itkonen, 
Struktur und Entwicldung der ostlappischen Quantitätssysteme. Hel-
sinki 1946. - Svenska folkböcker. Utg. av J. Sahlgren. Illustr. av 

Norelius.. Del 1. Sthm 1946. - Svenska folkskolans vänner. Kalen-
der 1946. Hfors 1946. - Svenska litteratursällskapet i Finland. Skrifter 
307, 308. Hfors 1946. - Svenska turistföreningens årsskrift 1946. Sthm 
1946. - Svensk exegetisk årsbok XI. Upps. 1946. - Sörmlandsbygden 
1946. Nyköping 1946. - Tekniska nomenklaturcentralens årsberättelse 
1945-1946. Västerås 1946. - Tekniska Nomenklaturcentralens publika-
tioner 8: Benämningar och beteckningar inom hållfasthetsläran. Västerås 
1946; 10 a-e: Ordsamling. Alfabetisk sammanställning av ordrekom-
mendationer. Västerås 1946; 11: TNC-spalten 1946. Västerås 1947. - 
The Journal of English and Germanic Philology. Vol. 38: 4, 39: 1-4, 
40: 1-4, 41: 2-4, 42: 1-3, 43: 2-4, 44: 1, 45: 2. Urbana, Ill. 1939-
46. - Tietolipas 2: A. Anttila, Elias Lönnrot. Helsinki 1945; 3: P. Ravila, 
Johdatus kielihistoriaan. Helsinki 1946. - Torps socken 1946. Utg. av 
Torps hembygdsförening. Sundsvall 1946. - Uplands Spelmannen. 
Utg. av Uplands Spelmansförbund. 1946: 1. Upps. 1946. - Uppland. 
Årsbok 1946. Upps. 1946. - Ur Gävle stads historia. Utg. till 500-
årsjubileet 1946. Gävle 1946. - Vendsysselske Aarboger 1945-46. 
Hjering 1946. - Åländsk odling. Årsbok 1946. Utg. av Ålands Folk-
minnesförbund. Mariehamn 1946. 

Ahlb ä ck, 0., Studier över substantivböjningen i Finlands svenska 
folkmål. Hfors 1946. - Bengtson, A., Avskriverskan och förlagan. 
Ett bidrag till kännedomen om den senmedeltida avskrivartraditionen i 
Vadstena kloster (ur: Arkiv f. nord. filologi 61). - Bengtsson, B., 
Skottsbergska gården i Karlshamn. Sthm 1946 (Nordiska Museets 
handlingar 24). - Bergman, E., Heraldiken och hembygdsrörelsen 
(ur: Bygd och Natur 1946). - Dens., Den dalsländska hembygdsrörel-
sens utposter i Amerika (ur: Dalslands hembygdsförbunds årsskrift 
Hembygden 1946). -- Bj ör seth, B., Dialekt och riksspråk i en bohus-
länsk socken. Akad. avh. Gbg 1946. - Brede Kristensen, W., Tro 
eller overtro. Oslo 1946 (Etnologisk samfunn. Skrifter utg. ved Nils 
Lid 1). - B ucht, T., Sollefteå (ur: Namn och Bygd 1945). - C elander, 
II., Några danska och svenska julvisor. Gbg 1946 (Göteborgs K. Vetensk. 
o. Vitterhetssamh. handl., 6. följden, ser. A. Bd 3: 2). - C hristians en, 
R. Th., Et eventyrs krokveier (ur: Studia septentrionalia II). - D a hl-
str öm, S., Kyrkherrarna. Sägner kring en ögrupp i Åbo skärgård (ur: 
Åbo underrättelser 23.5.1946). - E ms heim e r, E., Zur Ideologie der 
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lappischen Zaubertronamel (ur: Ethnos 1944). — Envall, P., Dalarnas 
vårdkaseberg och tre därmed sammanhörande ortnamnsgrupper (ur: 
Dalarnas hembygdsbok 1946). — Eriksson, M., Intresset för de svenska 
dialekternas utforskande. Sthm 1946 (ur: Svensk bygd och folkkultur I). 
— Erixon, S., Kila. Lund 1946 (Etnologiska källskrifter III). — Dens., 
Folklivsforskningen och hembygdsrörelsen. Medd. från Institutet för 
folklivsforskning 2. Sthm 1946 (ur: Svensk bygd och folkkultur I). — 
Erixon, S. och Campbell, Å., Svensk bygd och folkkultur 1—II. 
Sthm 1946-47. — Flemström, B., Minnen av Ragundasjön i ortnamn 
och tradition (ur: Jämten 1946). — Frimannslund, R., Fellesskap og 
avhengighed i gårds- og bygdesamfunn (ur: Naturen 1945). — Dens., 
Tjterbrenning tu l husbehov (ur: By og bygd IV, 1946). — Frödin, J., 
Skiftesväsendet och dess samband med jordbrukets nuvarande kritiska 
läge (Medd. från Uppsala univ. geogr. institution, Ser. A, n:o 46, 1945). — 
Dens., Skiftesväsende och jordbrukskris (Medd. från Uppsala univ. geogr. 
institution, Ser. A, n:o 50, 1946). — Gro otaers, L., De Nederlandsche 
Dialectstudie in 1944. Leuven 1945 (ur: Handel. de K. Commissie voor 
Toponymie en Dialectologie). — Harva, U., Ilmarinen (ur: Finnisch-
ugrische Forschungen XXIX). — Dens., Det levande liket (ur: Arv 
1945). — Haugen, E., Et norskt hedersskrift i Amerika (ur: Maal og 
Minne 1946). — Havers, W., Neuere Literatur zum Sprachtabu. Wien 
1946 (Akad. d. Wissenschaften in Wien, Sitz. berichte 223: 5). — Hjärne, 
E., Märke, män och mästare. Några ord om runristningen på Hogrän-
stenen (ur: Saga och sed 1945). — Hofren, M., Pataholm. Kulturhisto-
riska notiser kring Smålandskustens gamla köpingsväsende. Sthm 1946 
(Nordiska Museets handlingar 25). — Holmberg, B., Tomt och toft 
som appellativ och ortnamnselement. Upps. 1946. (Skrifter utg. av K. 
Gustav Adolfs Akademien 17.) — Holmgren, G., Om finsk bosättning i 
Upland under 1400-, 1500- och 1600-talen (ur: Upsala Nya Tidn. 6.2. 
1946). — Dens.: När försvann det gamla S:t Eriks skrin? (ur: Kyrko-
historisk årsskrift 1946). — Hull, V. E. & Taylor, A., A collection of 
Welsh riddles 1942 (ur: Univ. of Cal. Public. in Mod. Philol., Vol. 26, 
No. 3). — Jacobson, S. Phenge, På marknad i Nyköping vid sekel-
skiftet (ur: Sörmlandsbygden 1945). — Dens., Sörmländsk lanthandel 
(ur: Sörmlandsbygden 1946). — Jansson, S. B. F., Några okända upp-
ländska runinskrifter (ur: Fornvännen 1946). — Jansson, V., [Anmälan 
av] B. Hesselman, Omljud och brytning i de nordiska språken (ur: Namn 
och Bygd 1945). — Jirlow, R., Drag ur folklivet på Omö under senare 
delen av 1800-talet (ur: Boken om Ornö, 1945). — K erckhove, L. van 
de, »Liquiritia» in de Zuidnederlandse dialecten. Leuven 1945 (ur: 
Handel. de K. Commissie voor Toponymie en Dialectologie). — Klit-
gaard, C., Optegnelser om vendsysselske Prfflstefamilier. 2. Halvbd. 
Hjoring 1946. — Knudsen, G., Bornholmske Torp-Navne (ur: Namn 
och Bygd 1946). — Kro g srud, T. og Seip, D. A., Norsk rettskrivnings- 
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ordliste. 17. utg. Oslo 1941. - Langenfelt, G., Gallehus-problemet 
(ur: Fornvännen 1946). - Levander, L., Dalmålsordboken 1945 (ur: 
Dalarnas hembygdsbok 1946). - Liestol, K., Ein norsk vitskapsmann 
som segnfigur. U. å. (ur: Festskrift til Arne Bergsgård). - Dens., 
Scottish and Norwegian Ballads. Oslo 1946 (Studia Norvegica N:o 1). - 
Liungman, W., Traditionswanderungen Rhein-Jenissei. Tell II. Hel-
sinki 1945 (FFCommunications N:o 131). - Dens., Sagan om Bata och 
Anubis (ur: Bäckahästen 1946). - Lj unggren, K. G., Filborna. Ett 
skånskt bynamn (ur: Sydsv. Ortnamnssällskapets årsskrift 1942-45). - 
Dens., Nordisk språkvård (ur: Skola och samhälle 1946). - Loorits, 0., 
Eesti esiajaloo keerdkiisimusi (ur: Virittäjä 1946: 4). - Dens., Liivi 
usuncli kultuurilooline taust (ur: Virittäjä 1945). L undm an, B., Häs-
tar och dragoxar i nordöstra Götaland 1571 (ur: Ymer 1946). -Dens., 
Nyare rasforskningar i Finland (ur: Finsk tidskr. 1946). - Dens., Raser 
och folkstockar i Baltoskandia. En översikt. Tierp 1946. - Dens., Nu-
tidens människoraser. Tierp 1946. - Dens., On the origin of the Lapps 
(ur: Ethnos 1946). - Magnusson, B., Vår 'ver' (ur: Nysvenska Studier 
1946). - Manker, E., Några lapska kultplatser (ur: Ymer 1946). - 
Dens., Förhistoria under kåtans rökfång (ur: Sv. turistföreningens års-
skrift 1946). - Ma tsson, Niss Hj., Lima socken. Malung 1946. - 
Mattiss o n, K., Lägga båustaeg (ur: Skånes hembygdsförbunds årsbok 
1946). - Modin, E., Minnesblad ur Holms säteris och dess bruks historia. 
Sollefteå 1946. - Dens., Norrländsk hembygdsrörelse under ett halv-
sekel. Sthm 1946 (ur: Svensk bygd och folkkultur I). - Nilsson, M. 
P:n, Hembygdskänsla. Tal vid en hembygdsfest. Kristianstad 1947. - 
Nodier, Ch., Den boggale. Oversat og forsynet med Noter og Forord 
af E. Munksgaard. Kbh. 1946. - Nordhagen, R., Studier over gamle 
plantenavne I. Motiver i nordiske navn på skinnstryter og blåbter (ur: 
Bergens Museums årbok 1945). - 0 d enius, 0., Skepptuna storklocka 
1690 (ur: Uppland 1944). - Dens., Till kännedomen om den heliga Apol-
lonias kult i Uppland (ur: Odontologiska fören:s tidskr. 1946). - Ohls-
son, R., Abraham Angermannus. Lund 1946. (Samlingar och studier 
till Svenska Kyrkans historia 13). - Pettersson, 0. P., Gamla byar i 
Vilhelmina III. Skogstrakterna i öster och Volgsjötrakten. Sthm 1946 
(Etnol. källskrifter utg. av S. Erixon och H. Nelson I: 3). - P leij el, H., 
Kyrkohistoriska arkivet i Lund. Lund 1946. - Rehnberg, M., Då 
Karlfeldt rodde Hazelius över Dalälven (ur: Dalarnas hembygdsbok 
1946). - Samzelius, J. L :son, Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421-
1590. Upps. 1946 (Närke. Studier över landskapets natur och odling 4). 
- Seip, D. A., En liten norsk språkhistorie. 10-11 opplag. Oslo 1946. 
- Dens., Norden. Samhorighet og språkutvikling. Oslo 1946. - 
Sj öbeck, M., Småland-Öland. En landskaplig orientering. Hälsing-
borg 1946. - Dens., Utbredningen i Sydsverige av toppbeskuren lind 
och ask (ur: Värendsbygden 1946). - Sovij ärvi, A., Die gehaltenen, 

14-  46709 Sv. landsmål 
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gefliisterten und gesungenen Vokale und Nasale der firmischen Sprache. 
Helsinki 1938. — Steensberg, A., The Vebbestrup Plough. Kbh 1945 
(ur: Acta archaeologica XVI). — Dens., Gamle danske Bönderbygg-
finger og deres inventar (ur: Nord. Tidskr. 1945). — Dens., Bondegaar-
den. Kbh. 1946 (ur: Den danske Bonde I). — Dens., Vor danske Kultur-
arv og Fremtiden. Overvejelser paa Baggrund af Grwnseproblemet (ur: 
Dansk Udsyn 1946: 2). — Stensland, Per G., Julita klosters gods-
politik. Sthm 1945 (Nordiska Museets handlingar 22). -- S öd erwall, 
K. F., Ordbok över svenska medeltidsspråket. Supplement utg. av K. G. 
Ljunggren. II. 10-11. Lund 1945-46. — Tamm-Götlind, M., Vin-
terfester och personalbröllop på brukspatronernas tid (ur: Vallonätt-
lingen 1946: 4). — Taylor, A., Renaissance guides to books. Berkeley 
1945. — Tiberg, N., Den mindre runinskriften i Anga kyrka (ur: Gotl. 
Allehanda 7.8.1946). — Dens., Utvandringsberättelsen ur Gutasagan 
(ur: Gotländskt arkiv 1946). — Tillhagen, C.-H., Taikon berättar. 
Zigenarsagor. Sthm 1946. — Uggla, A. Hj., Den sjuhövdade hydran 
i Hamburg. En episod ur Linnes liv (ur: Harald Nordenson 60 år, 1946). 
— Valonen, N., Sämpsä ja sämpsänmätäs (u16: Kalevalaseuran vuosi-
kirja 1945). — Wess en, E., Svensk grammatik för norrmän. Lund & 
Oslo 1946. — Wessman, V. E. V., Jämförelsenamn från Sibbå socken 
(ur: Budkavlen 1946). — Vilkuna, K., Sanahistoriallisia huornioita 
(ur: Virittäjä 1945). — Väisänen, A. 0., Kalevalan sotasoitoista (ur: 
Kalevalan vuosikirja 25-26). — Dens., tlber die Anfänge der Sprache 
und des Gesanges (ur: Finn.-ugr. Forsch. XXIX). — Östergren, 0., 
Nusvensk ordbok, H. 85-87. Sthm 1945-46. 





Årgång 1946 omfattar förutom detta häfte (»årgångshäftet») föl-
jande bilagor: 
PETRUS ENVALL, Dala-Bergslagsmålet, tit., s. i—xii, 161-286 och 1 karta 

(slutet) = h. 248 fr. början (tryckt i mars 1947). 
A. VESTLUND, Medelpads folkmål, s. i—iv, 1-2, 131-139 (slutet) = 

h. 249 fr. början (tryckt i febr. 1947). 

Med det i denna årgång utgivna sluthäftet av P. Envall, Dala-
Bergslagsmålet är serien B. 44-47, som beräknats skola utgöra ett band, 
färdig för bindning, och titelblad till detta band åtföljer h. 248. 

Av oavslutade äldre bilagor i Sv. Lm. återstår nu endast 0. Hermelin, 
Sägner och folktro (påbörjad i årg. 1909). Den beräknas vara avslutad 
hösten 1947 och kunna utkomma som bilaga till årg. 1947 eller 1948. 

Uppsala i mars 1947. 
Red. 

Prenumeration på tidskriften kan verkställas genom hänvändelse till Lands-
måls- och Folkminnesarkivet, Uppsala. Prenumerationspriset utgör kr. 7: — per 
årgång. Äldre årgångar erhållas, i mån av tillgång, till reducerat pris. 

Bidrag avsedda för tidskriften kunna insändas till redaktören eller till 
redaktionssekreteraren förste arkivarien dr Manne Eriksson, Landsmålsarkivet, 
Uppsala. 
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