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Berättelser av lärare Hans Almgren 
i Burlöv 

Upptecknade av INGEMAR INGERS 

Inledning 

Följande sägner och historier äro upptecknade under tiden 1920-1924 
efter muntlig berättelse av f. d. folkskolläraren i Burlövs socken emellan 
Lund och Malmö, Hans Larsson Almgren, född 1833, död 1926. Lärare 
Almgren framlevde hela sitt liv i sin födelsebygd och var född i Burlövs 
grannsocken Särslöv, som tillhör samma dialektområde som större delen 
av Burlöv. Föräldrarna voro åboen Lars Hansson och hans hustru Elna 
Hansdotter, som båda tillhörde gamla bondesläkter, som i generationer 
varit bosatta på orten.1  Hans Larsson, som han ursprungligen hette, 
deltog i sin ungdom i arbetet på fädernegården eller hade drängplatser 
i grannskapet. Under tiden 1855-57 genomgick han Lunds seminarium 
och antog då namnet Almgren. Han blev 1857 ord, folkskollärare i Bur-
lövs socken och tjänstgjorde vid Sunnanå skola 1857-64, vid Åkarps 
gamla skola 1864-71 och vid skolan i Burlövs by från 1871 till sin av-
gång med pension 1893. Såsom lärare uppgives Almgren ha varit rätt 
sträng, något som dock kan förklaras av svårigheten att i samma sal 
undervisa ett stort barnantal tillhörande 6 olika klasser. De läroämnen 
han hade mest intresse för voro räkning och sång. Han var därtill en 
duglig kommunalman och var en tid ordf. i kommunalstämman och var 
1884-99 vikarierande kantor. Han skötte sockenbiblioteket för ett ar-
vode av 10 kr. om året. Det var förlagt till s åk kna s t uan i Burlövs 
skola, och här skedde utlåning när som helst, icke minst lördags e. m. 
och söndagar efter gudstjänstens slut. Vid hans avgång från lärare-
-tjänsten visade sockenborna sin tacksamhet emot Almgren genom att 
han fick fri bostad för sin återstående livstid i Burlövs gamla skola, som 
icke mer behövdes för sitt förra ändamål, sedan nya skolor tillkommit i 
de tillväxande stationssamhällena Arlöv och Åkarp. Man var fri-
kostig med reparationer, och lärarebostaden blev tillökt med f. d. soc- 

1  Om Almgrens fädernesläkt, det s. k. j öm sinj asläj t e d, se Karl Åkesson, 
Min släkt (Klippan 1951), särskilt del I s. 336 f. 

1-547458 Svenska Landsmål 1955 
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kenstugan. Dessa förmåner tillerkändes honom såsom kompensation för 
en ansträngande läraretjänst för en ringa avlöning. Almgren var en 
skicklig trädgårdsodlare och var på äldre dagar sysselsatt med trädgårds-
mästeri och omvårdnaden om Burlövs kyrkogård. Då han i senare år 
på grund av tilltagande darrning inte längre var arbetsför, tillbragte han 
en stor del av dagen med promenader på kyrkogården och i byn och in-
lät sig gärna i samspråk med byfolket och de besökande på kyrkogården. 
På lördagskvällen spelade han en aftonpsalm på sin kammarorgel, som 
genom det öppna fönstret hördes ut på kyrkogården, oeh sockenborna, 
som under sommarhalvåret ansade sina anhörigas gravar, furmo detta 
särskilt stämningsfullt och högtidligt. 

Hans Almgren tillhörde en läraretyp, som var äldre och mera genuin 
än den av Aug. Bondeson skildrade Chrounschoughska typen. Han lik-
nade både i tal och uppträdande en äldre allmogeman och försökte aldrig 
verka •  som någonting annat. Den äldre lärarpersonalen på orten var i 
viss grad dialekttalande. Det gällde inte bara de soldater och hantverkare, 
som verkade såsom bamalärare före folkskolestadgans tid, utan också 
åtskilliga av de lärare och lärarinnor, som efter 1840-talet fått seminarie-
utbildning De kommo, på en tid då dialekten ännu hade en stark ställ-
ning, från en lantlig miljö till en kort seminarievistelse och återvände till 
samma eller liknande miljö, varifrån de kommit, och hade sitt mesta 
umgänge med dialekttalande grannar. Då Almgren därtill var av enkel 
och okonstlad, rättfram och folklig läggning, är det naturligt att hans 
dagliga tal förblev dialekten med endast obetydlig riksspråkspåverkan. 
En småskollärarinna i nabosoeknen Tottarp, Betty Haraldsson, som var 
åtskilligt yngre än Almgren (f. 1856 och tjänstgörande i Tottarp 1877-
1921) var också övervägande dialekttalande. Det torde observeras, att 
förf, alls icke nämner detta som ett klander men ser saken ur språklig 
och kulturhistorisk synpunkt. Att folkmålet i dessa orter i senare tid 
blivit utjämnat och tillbakaträngt kan alltså icke Almgren och hans 
samtidiga kolleger rå för. 

Då lärare Almgren därtill var en god traditionsbärare och historie-
berättare, har det ansetts riktigt att en del av hans historier borde be-
redas plats i tidskriften Svenska Landsmål. Uppteckningsarbetet under-
lättades därav, att Almgren berättade långsamt och tydligt och med 
upptecknaren placerad på andra sidan bordet i dagliga rummet. Några 
kortare historier äro likväl upptecknade ur minnet efter sammanträffande 
på kyrkogården. Det är för upptecknaren angeläget att tacksamt om-
nämna det goda mottagande, som städse bereddes vid besöken hos Alm-
gren, och även hans hemmavarande dotter, musiklärarinnan Cecilia 
Almgren, ägnade mitt uppteckningsarbete välvilja och intresse. 

Texterna återgivas i grov beteckning, varvid är att märka: a återgiver 
det slutna a (a) i mad, kasta och a det öppna a (a) i gada, grav såsom 
långt, i kalla, katt såsom kort samt -a i ändelser. En punkt efter vokalen 
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Lärare Hans Almgren vid 91 års ålder. Bilden tagen framför Burlövs 
gamla skola. 

angiver för tydlighetens skull vokal-längd i sådana fall, där mellan-
svenskt eller skånskt riksspråksuttal inte har det, t. ex. i 0-1sen, prest, 
kasta, planta. Tecknet å motsvarar i allmänhet landsmålsalfabetets a, 
stundom med ett svagt efterslag av y, t. ex. i gay. I orden då och så 
är å alltid = landsmålsalf:s Q, liksom i ordet sån, läs: son. Tecknet e i 
me' (med, adv. och prep.) läses e, varvid vokalen är kort även i stark-
tonig ställning. Då y är kort motsvarar det vanligen lanoismålsalf:s y, 
t. ex. by'nnor, bönder, fyll, föl, fydd, född, glytt, »glytt», barn, 
hysst, höst, mylla, »mölla», kvarn, sy'nnda, söndag. Accenten ut-
sättes (efter vokaltecken) endast då man särskilt vill utmärka före-
komsten av grav eller akut accent eller betoningen av sammansatta ord. 

De språkliga anmärkningarna meddelas i numrerade fotnoter. Där 
upptagas ordförklaringar samt i varje särskilt fall de avvikelser från 
folkmålet med (helt eller delvis) anslutning till rspr., som berättarens 
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språk företräder. Anmärkningar av sakligt innehåll (folkloristiskt, lokal-
historiskt eller biografiskt) meddelas i en kommentar efter texten med 
hänvisning till varje särskilt stycke. Slutligen följer en kort analys av 
berättarens språkbruk. 

Och härmed överlämnas åt fackmännen och den intresserade allmän-
heten dessa minnen och episoder från en landsbygd, som blivit allt mera 
standardiserad och urbaniserad, där landsbygdens själ förkväves och 
där motorbullret och strålkastarljuset från en nyanlagd autostrada med 
tillfartsvägar, som i högsta grad vanställa landskapsbilden, förjagar det 
sista av den säregna stämningen kring vattendrag, kärr och mossar i 
mörka höstkvällar. 

Lund i september 1953. 
Ingemar Ingers. 

Texter 

Sven Johnsson och svartkonstboken 

De va min fars farrbror, hann hidde Svänn Jonsen; hann 
hadde svartkå'nnstbogenl; di anli'ta2  hann te å driva bårrt ohy'ra3. 
Hann konne fårdriva ryttor å mus po bonaställen. De va där hänne 
i Kabbarp di hadde så mied me ryttor å mus. Hann hadde skreved 
en liden lapp å lagg& dänn i en sprongas i en dörr6  i itt åw udhu'sen; 
så sa hann: »Därui får I ännte låv å lesa förän åmm fjo•rtan da» — 
så länge skalle dänn sidda där. Så to di dänn framm å läste' va 
där sto. Hann hadde skreved: 

»Dänn såmm ännte vill hålla honga å katta i sitt hus 
hann kann säl bida sina ryttor å mus.» 

De va hann, såmm ble bidden åw hongen. Far hann va här 
hide ifrå Kabbarp. Å så hadde di två honga, såmm jikk lösa po 
gåren, å di va arrja. Så komm Svänn Jo•nsen där å skalle hällan 

1  I genuint mål svårtkå'nnstbåg. 
2  Rspr.-lån. 
3  Här i bet, råttor och möss. 
4  Rspr.-påv. form för lajj d. 
5  Springa. 
6  Rspr.-form för dar. 
7  Mera genuint: lasta (jfr ovan). 
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po' sin bror. Så bed dänn ene ti hann, så de bloa. Så hittel hongen 
Snä'lla. Så sa hann: Po tå-rsta kväll ska Sdä'lla dö. (Hann hadde 
nåd fel i mongen, så hann snifrwla). — De slo ännte inn2, a fa'ngken3. 
Där ble ingen dö åw. 

Svänn Jo-men hann hadde en sån4  — ja kommor ännte i hu 
va dänn hitte. Männ nåkk åw, hann va ude å tjente; så skolk hann 
flytta ifrå ställed där hann va, så skolle hann flytta te itt anned 
ställe, å då sior hann: »I fy tusan jävla å tjena dänn, såmm hide me 
rakkaren.» — Faren hadde sagg& fårr hann, honnt där va po de 
ställed. 

De va nåd såmm passe'ra här hide i Kabbarp, de talte min 
far åmm: 

Där va en mann ner6  ifrå Fosie, de spöga i hanns hus, så skolle 
Svänn Jonsen did å fårdriva spö•jed. Hann va solda't7  å bode i itt 
hus. Å där lå en höjj, å där hadde di gåd å gräva& i dänn å hitt nåd 
i höjjen, å frå dänn betan» fikk di ännte nån ro i hused. 

Så komm di ner6  här te Kabbarp åmm kvällen å skolle ligga 
natten övor där. Så satte di si te å syppal° i stuan åmm kvällen, å 
min far lå i ka'kkelons-bänjtjenn, å farrfar hann hadde åsse laggd 
si. Å så soldaten hann ble f011 å ga si te å sidda å svarrja å skrytC112 
hår dokkti hann va — hann hadde uttry'kkt si litt illa — å rätt 
såmm hann sad bejynnte hoeded å gå po ditta vised13; å hann reste 
si, å där va nåd såmm slo hann ti marken; hann reste si ijänn männ 

1  Rspr.-påv. form för hidde. 
2  Rspr.-form; dial:s former äro inj, yngre ing. 

Den genuina formen är fa'•ngken. ( fhkan). 
4  Läs: son. 
5  Dial. sajjd. 
6  Rspr.-form för dial. nårr. 
7  Mera genuint: syldcit. 
8  Dial:s form är grava, hos berättaren ersatt av gräva, men med dial:s 

böjning. 
Rspr.-lån. 

10  Läs: skpa. 
11  En kombination av säng och bänk, stående med fotändan emot järnugnen 

i dagliga stugan. 
12  Rspr.-lån; mera genuint: skräppa. 
13  Berättaren vaggar sakta på huvudet. 
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fullt en gång ti'. Å farrfarr hann ble rädd å sad åppl, å faffor hann 
frågte ättor böjjsorna, hann konne ännte hitta sina böjjsor — å 
fruentimmorna hadde rymmt2. Männ så ble hann sti'lla, å så hadde 
Svänn Jonsen sin svartkå'nnstbog å leste i å fikk styrad solda'ten. 

Så komm di te å ligga i itt anned råmm, å Svänn Jonsen hann 
ble så sömmned, så hann konne ente sä13  lesa; så hadde far en bror, 
såmm hidde Jon, å Svänn Jonsen pega fårr hann, så hann konne 
lesa; så leste hann fårr dåmm te di fullt i sömmn. 

Tirupakäringen 

Min far hann tje-nte bårrte i Knässtårp — hann va väll nåd 
övor tjuge år. De va mitt i granna såmmaren. Så hadde hann gåd 
ifrå Knässtårp å nårr te Kabbarp en sy'nnda — där va nån da-ns 
— å hann komm ännte te å gå himm förän la•nt ud po natten. 
Å så jikk där en sti imänn vallana. Så va där en övorgång po en 
vall å ing po itt anned himmane. Så sad där en vidor hare, å så 
spra•nt hann o'ngan å ing i itt sästikke. Far spra•nt ättor hann, 
å hann konne ännte hitta ud åw kornsti'kked, hann hadde bled 
vilse. — Ty'ropa-tjarringen dänn har fårvillad många. Dänn gån-
gen hadde honn skapad si åmm te en hare. 

Männ där va en prässt i Brågarp, såmm hidde Lo'rmdius; hann 
fikk tjänns po Ty'ropa-tjarringen! Jo hann hadde en sån, såmm 
bode hide i Lilla-upåkkra4  — hann va särsja'nnt — så jikk hann 
titt did å hällan po' sånen, hann jikk där åmm kvällana å nättorna 
å hälsa po' sånen. Männ nåkk åw, där va nån såmm ännte tytte 
åmm de gåened. Där va en stor dräng, såmm klädde åmm si te 
fruentimmor, å hann va klädd ud såmm en åw hanns dåttra himma 
i prässtagåren. Å når di myttes, .så sior prässten: »Kommor du här 
å mötor mäjj, min lilla tös», fårr hann trode jo de va en åw hanns 
tösor. Männ drängen ga si te å dansa me hann å dro hann la•nt ud 
po stikked5, å där jallp inga bönor, männ te sist så slapp hann hann 

i siddct å' pp = stiga upp. 
2  Rspr.-form; målets former äro: rima, ri•mde, ri•md. 
3  Läs: sed. 

4  Rspr.-påv. form; den genuina formen är Lf lla-pagra. 
5  Stycket, här = åkern eller fältet. 
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lös. Å hann trode de hadde vad Ty'ropa-tjarringen, å de fikk fållk 
fårr si sin, fårr där va jo ännte många visste, ad där va en dräng 
hadde klätt si ud. 

Männ dätta e räkkted sanning. Ja tykkes de va mykkel be- 
synnorlet. Fårr en tjuge år sin, så va de en sy'nnda ättemidda, å ja 
behaga gå hänn te Staffanstårps, te krumainnens. Ja hadde lånt 
pänga åw hann ve itt tefä'lle, å ja skolle betala hann ijänn. Så åd 
vi kvä'llsmad, så sad vi där å drakk  värs en tåddi — männ vi sypp 
visst ännte. Så fyllde hann me'4  mi, når ja skolle gå himm, hann 
fyllde mi te där husen sluta ve Sta'nnstårpa he. Når ja då kommor 
hänn mällom Jällmagårens å Tåttarpe by, så ble ja så sömmnis. Å rätt 
såmm ja jikk, så tytte ja där va nån pärson lytte i mi me båda7  
hännorna å slapp mi nårr i gropens. Ja kröv åpp po väjjen ijänn, 
å ja sömmna ännte mer. Å de jikk bra änna te ja komm te Spingare-
huseds; då to sömmen fatt po mi ijänn å hållt mi änna te ja va 
himma. De va dänn gången ja va fårr Ty'ropa-tjarringen. 

Männ ja hörde en såmm talte åmm där åppe ve husen imällom 
Ty'rop å Staffanstårp va nån såmm hållt me itt par hässta, å där 
stanna di p() väjjen mitt fårr itt hus. Di va två po vangnen", å dänn 
ene va inge i itt ärane i hused, å dänn a'•ndre sad där ude å hållt 
hässtana. Å når hann sad där po vangnen", så komm Ty'ropa-
tjarringen springanes po väjjen. Di hadde fårad ing rygga'', å där 
striddals hoim frå dänn ene ryggen te dänn a'•ndre. 

Där va en mann hänne i Staffanstårp såmm hidde Annors 
Ne•lsen. Dänn hann hadde arbe'tad möed i Jällmagåren, de va hos 

1 Rspr.-form; målets former äro mied, yngre möed, också använda av 
berättaren. 

2  Rspr.-form; den genuina formen är Sta'nnstårp, jfr nedan. 
3 Krogmannen, gästgivaren. 
4 Läs: M6. 
6 lijälmagården, i Djurslöv, Tottarps sn. 
8 Rspr.-form; målets form är sömmned. 
7 Rspr.-form; i st. f. bån eller bägge. 
8  Rspr.-form i st. f. gråven (g/Van). 
9 Spinnarehuset emellan Kabbarp och Burlöv, uppkallat efter ett spinneri, 

som fordom var förlagt där. 
10 Rspr.-form i st. f. vöjjnen. 
11 Med plöjda fåror avdelat åkertegar (rygg = teg). 
12  Stretade. 
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hann såmm hadde Jällmagåren för hann såmm har dänn nu. Så flytte 
hann hänn te No-rdanåi; så sjikka hann bud' te Annors Nelsen, 
åmm hann ville komma did å jällpa dåmm å hogga råg'. Å hann 
to did å hadde kvingan me' si. Så fylldes di ad himm åmm kvällen, 
hann å kvingan. Å når di då komm ve väjjen ve Jällmagåren, så 
får kvingan syn 130 tja'rringen. Å honn ble rädd å hogg fatt i man-
nen å vin te4, å honn sa: »Ser du ännte, här va nåd tätt imänn»5. 
— Å de va jusst° där såmm ja hadde rågad po' na me'. 

Spöke i Burlöv 
Här va itt spö•je här me', där ude i marrken, ve itt grustä'kkt. 

Där tala di åmm där va drå'llskav7. Där va en kusin te mäjj, hann 
hidde Hä'llbarj, hann va husa'r här fårr byen, hann bode där såmm 
sme Ekbarj har sin smiddja. Å tätt ve grUstaiged där lå en bryde-
stuns. Så hadde hann vad å arbe'tad" po itt åw ställen här, å når 
hann komm ve brydestuan, så hö•rde hann såmm di va i lav me å 
bryda — di konne ha så rolet i en brydestua, så de va rent ori'melet. 
Å hann jikk did, månn där va stängt å där va ännte nåd. 

En syn i en grusgrav i Mölleberga 
Så va där en påg, såmm hidde Annors, såmm tjente inge i 

Annors 0.1s' går. Å di hadde vad å skårred tårr ve Bare sjö. Så 
tjö•rde di himm. Så når mann kommor ve Stora Myllebarja by, så 
e där en hälla, å en grusgra'v ve sinn åmm. Så hadde pågen fårvidd" 
po va där va, å jikk nern i graven å tittar. Så siddor där itt fruen-
timmor inge — de va en ma'gor en — å tittar po fingrana. Å hann 
ble räddor å spra•nt åpp, å hann visste ännte va de va. 

1  Rspr.-form i st. f. NOranO. 
2  Rspr.-form ist. f. bod. 
3 Rspr.-form i st. f. ru. 

Skrek till. 
5  Tätt invid. 
5  IM: just. 

Fanskap (jfr da. dr ollen). 
8  Fristående hydda där linbrytning ägde rum. 

Rspr.-påv. form i st. f. arbäl ad. 
1° förvett = nyfikenhet, intresse. 
11  Rspr.-form i st. f. nårr. 
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En sten kastad emot Lomma kyrktorn 

Här åppe 130 Ka'•stårpanas plan', mällom Ka'•stårp å Jä'rop, 
där i vallen liggor en stor sten. Å di påstå'r ad de va itt tråll där 
ifrå Tjyllingahynnan2, såmm hadde laggd3  hann i sitt flättebann4  å 
slad hann imod Låmme tjårrketo•rn, männ dänn ble ligganes ve 
Ka'-stårp. Når ja bade ude i Ågarp, så va vi där åppe å jaga, å då 
talte di åmm ed. 

Runstenen i Hjärup 

Männ de va jo ha gcded me en sten hide i Järop, de va visst 
en ba'0tasten5. Hann sto ude i marken po de himmaned såmm 
Hans Bängtsen° hann tjyppte. Männ egaren7  te ställed to stenen 
himm å satte hann ve gåren. Männ di fikk ännte ro i husen frå dänn 
betan° di hadde tad hann i gåren. Där va nåd spöga å hållt levorne. 
Så satte di hann ud i marrken, å sin ble där tysst. 

Jeppas hål i Kabbarp 

Tätt udanåmm Neds Svänns' går, po kr0mmen9, där liggor en 
holla me vann — där e pla•ntad pilor ro'ngen åmm. Dänn kallar 
di fårr Jäppas holl; där va en såmm sänkte sil° där, såmm hidde 
Jäppa. 

Att bo nära kyrkogården 

Här va en kvinga ude i Tågarp, å honn sa te mäjj, åmm de 
ännte va rälet å bo så nära tjårregåren? Honn skolle ännte torad 

1  D. v. s. på Karstorps bys ägor. 
2  Kyeklingahönan, en stendös i St. Mölleberga, varom åtskilliga sägner 

finnas. 
3  laggd, rspr.-påv. form i st. f. lajj d. 

Mera genuint: flättebån. 
5  Ordet »bautasten» är litterärt lån. 
6  Rspr.-påv. form för Bäjntsen. 
7  Rspr.-lån; mera genuint: hann såmm råde åmm ställed. 
8  Rspr.-lån. 

Krummen, en krökning av Dalbyvägen igenom Kabbarp, Tottarps sn. 
10 sänka si = drunkna. 
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å bo så när tjårregåren. »Når far hann levde, så tjö-rde vi te Synganol 
nån gång i julen, å ja va så rädd når vi skolle tjöra fårbi' tjårre-
gåren.» Honn tytte de va så hajjt2  å komma där åmm natten. 

Spökeri vid Helenelund 

Når di komm mitt fårr parrken, så komm där nån ud åw 
parrken å hållt hästana. Annons Larsen hann hadde vad tjöranes 
nere3  i Hylie, å når di komm itt stikke åpp ad väjjen frå Arlöv", 
tätt ve parrken, så hörde di en fålksaimmling — di prata å sjång å 
sköjja — månn når di komm fårbi parrken, så va där tysst. »Männ 
hässtana di spra-nt te vänstor, å hadde ja ännte hållt dåmm, så 
hadde di vällt i gråven.2» 

En syn på kyrkogården 

Männ en gång ble ja ja'-gu rädd. Ja sad å skrev nån längdor 
— där va nån i Ågarp skolle jårra ed, männ hann jore ed ännte 
räkkted, så ja motta sjytta° ed fårr hann. Så hadde pro-sten s1ggt7  
te' mi, ad åmm där va nåd ja ännte va säkor po, så skolle ja bara 
gå te hann å fråga hann. De va fy'rrktalslängdorna, å så va där nåd 
ja ännte konne ble klogs 130 — de va åmm en jor, såmm hörde te 
Arlöv, männ så lå dänn inge po Bo'lltåwtanas egon° Så jikk ja ing 
åmm te pro•stafar, lia övorl° tjårregåren. Så sto där nåd ve mittel-
gången — de juste så vitt — å ja ble skrämmdor åw ed. Männ så 
komm ja te å tänka po ad de konne va en gravvå'rrdll. Där va en 
gravvå'rrd me en flador, vidor sjiva åppe po', å de va dänn ja hadde 
sitt. 

1  Sunnanå. 
2  Kusligt (jfr adj. haj j, kuslig till mods). 
3  Rspr.-form i st. f. nårre. 
4  läs: då blV; den genuina formen är 4it9V. 
5  Läs: gmivan, d. v. s. gropen, diket. 
6  Sköta, uträtta. 
7  Rspr.-form i st. f. saj j d. 

Den genuina formen är klåg. 
9  Rspr.-lån; det genuina uttrycket är mark. 

1° Rakt över (da. lige over). 
11  Rspr.-lån; målets eget ord är lijste'n. 
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Maran i form av en katt 

De va me di fårste åren vi bode här, å ja hadde vad åppe 
åmm natten å jollped en åw glyttana po pottan. Månn ja hadde 
ännte väl laggdi- mi ijänn, så tyttes ja där va en katt kröv åpp po 
mi. Han kröv 130 skrå övor hueded2, å hann va löens, å hann va så 
varm, tyttes ja. Å ja fårsö•jte å kalla 1)0 mor fårr honn skolle java 
väkk hann, männ ja konne ännte få framm itt inndaste or, männ 
så tyttes ja hann håppa nerl, så ble ja fri fårr hann. 

Varsel 

Po tal åmm ad de smällor, så va de min mårrfar i Greve5  å 
så mosstor Ka'rrna; di sad inge i stuan mitt po jusa dan å hörde 
såmm de small i bored. 

Landsvägens makadamisering 

Ja, •de va fårst po fämmtitaled6, ad stora la'nnsväjjen ble 
makadamise'rad. Di bejy'nnte ude ve Tjyssebjershuseni. Ja kom-
mor gått i hu, ja va rianes där ude ättor nån hässta, såmm va 
rymmdas. Å når ja komm där di hållt po' me makadamise'rings-
masjinen, så hadde ja när ännte kommed framm, männ ja re lia väll. 
Å där ble jo framställd anmä'a.kning imod ed, männ de frågte ja 
ännte ättor. 

Å då når ad la'nnsväjjen ble makadamise'rad, så ble dänn rättad 
där di tykktes ad di skolle få dänn kårrtaste väjjen. För så jikk 
dänn lia ijännom där såmm skoma'garens hus nu liggor, å så stakk  
dänn ud ijänn nånstänns hänne ve Jören Ånnors2. Ja, dänn ble 
åsse rättad i Upå'kkra12. Litt övanåmm Åkkorslo'nn jore dänn en 
stor bokkt, å så jikk dänn tätt fårbi lipå'kkral° tjårrka. 

1  Rspr.-påv. form i st. f. laj j d. 2  Rspr.-påv. form i st. f. hOeded. 
3  Luden. 4  Rspr.-form i st. f. nårr. 
5  Grevie, by i Nevitshögs sn. Den genuina formen' år Gröve. 
6  D. v. s. i början av 1850-talet. 
7  Kirsebergshusen, förstad till Malmö. 
° Rspr.-form i st. f. ri•mda. 
° D. v. s. vid Göran Anderssons gård i Åkarp. 

1° Rspr.-form i st. f. opigka. 
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Från Åkarp och värdshuset Hvilan 

21. De va i sju år ad ja bode ude i Ågarp, de va säkkstifi'ra ad 
ja komm did, å så komm ja därifrå' sjyttii'tt. Nu e di mässte gamle 
Ågarpeboana frå dänn tiden döa. Ja, darr e jo mor Måns 0.1s där 
ude, å fru Hållmstrymm å di a'•ndre änkorna. 

Där bode en fårr många år sin 130 Vilan, hann hidde Sanntesen. 
Hann va kruma'nn po Vilan'. Di rifprde i ättehöjjen, de va 1)0 övor-
hetens2  befallning. Så sad di å prata åmm ed, å så frågte di hann: 
Va kåsstar itt stikke sillvor, såmm e så stort? Å då trode Sanntesen, 
ad di hadde hitt nåd i höjjen. 

Sin så bode Knusens där, männ Knusens, såmm hadde hatt Vilan, 
di ble u'dfattin å konne ännte ha ed. Så anså' di de konne passa 
te en få'llkhögskola.3  

Ja, hann talte åmm en histo'ria, doktor Hållmstrymm. De va 
sträjjs hann va flyttad did, då komm där en åmm natten å knakka4  
po'. Å Hållmstrymm sad åpp å jikk ud i farrstun3. De va nån såmm 
ville ha trakte'ring. Jo, de konne jo gå fårr si, männ de ska får-
vanrdas ti en skola nu. Nu ska här ännte va kru mer. 

Tä•rnstrymm, de va dänn fårste där va po Vilan hos Hållm-
strymm; de va en snällor kråpp", dänn. Där va påga såmm skrämmde 
hann, så hann våga ännte stude'ra te prässt. — — — Di komm å 
kalla po Hållmstrymm åmm nättorna å ville ha hann te å traktera 
dåmm me bir å tåddi; di hadde ännte reda7  po där va skola. — — — 
Ja va sånglä'rare där de a'•ndra åred — — — å i dänn tiden ja sjång 
me dåmm, så va ja där åmm kvällana, å då hadde vi alltid nåd 
sköjj fårr våss. Sin så va där fanjo'ngkare Egeli'n8  å sjång me pågana; 
hann va ty'sskor å va ifrå Long. 

Där va dållia rörgå'nga. Där skalle honn illda2  åmm marenen, de 

1  Krogman, krögare. 
2  Rspr.-ord. 
3  Målets genuina ord är höj sk 0'1a. 
4  Inlånat; mera genuint: knabba. 
5  Mera genuin form: fåsstun. 
6  Kropp här i bet. »varelse». 

Rspr.-påv. form i st. f. rea. 
Eggeling, släktnamn. 

9  Målets genuina ord är tjyllna. 
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va itt fruentimmor, såmm j ore de vär maren. Där va sod i ka'kkel-
onen, å de to fatt i taged, å hused brännde åw. Så hadde di skole-
salen här inge når de va brännt, di va här te tärminens slut. Så bode 
Hållmstrymm inge te ri'kkstasmannens i Nels La'rsagårenl. Hanns 
frua flytta himm där honn va fydd. 

Når de va brännt, så va där aksjo'n po en del bråte', å då tjyppte 
ja en del svidda bjillka å satte dåmm åmkring svinagåren3. Å där 
sto di änna te i fjor; då ble di tana väkk. 

Från värdshuset Kalinan i Arlöv 

Di sad te bors å drakk öl å brännevin, å så lo di en bägare 
gå ro'ngen åmm bored; där fikk di småga. Når darr komm nån där 
udan fårr, så råd-te kruma'nnen: »Kalla ing hann!» 

Spökerier m. m. 

Klåkkare Hä'llgren hann tytte där jikk nån inge i tjårrkan, 
å når passtor Ola'ruldor komm ing po gången, så lytte si kassatji•stan. 

Männ Lars 0.1sen där ude, hann komm fårr spö•je här ve tjårre-
gåren, där va nåd såmm mytte hann, å sin fårfy'llde de hann änna 
hänn te Klåkkedammen. — Månn de va där di bor nu; där va en 
hong, hann jikk ud å va inge po samme gång, hann viste si både.' 
ude å inge. 

Po treka'•nten6  där hitte di en benra'ngel po dänn tiden Ola An-
norsen hadde himmaned. Å di komm hid å frågte åmm di fikk be-
grava hann här i tjårregåren, å de jikk jo fårr si, fårr där va jo 
nämmor väjj hid änn såmm te Tåttarp. 

Sägner om Burlövs kyrka 

24 A. Når di skolle bygga tjårrkan, så va di ännte övore'ns åmm 
plassen. Såmma ville ha dänn där ude ve Arlöv6, å såmma ville ha 

1 Gården som Nils Larsson nu bebor (Burlöv 2 & 6). 
2  Rspr.-lån. 
3  Inhägnad för svin. 
4  Den genuina formen är b 0 dd e. 
5  Ett trekantigt område av hemmanet Kabbarp nr 8 i Tottarps sn. 

44/0V; den genuina formen, nu sällan hörd, är egOV. 
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dänn här i Bu'rlöv by. Di hadde tjö•rt sten hid; så passa di po' 
ta hann åmm natten å tjö•rde hann ud te Arlöv. Å så tjiva di en 
tid. Te sist så ble Arlövana tje åw edl, å tjårrkan ble böjjd där 
dänn nu står, å de e tämmelien mitt i såkknen2, så di har ha la•nt 
did frå Syngano å frå di siste ställen i Ågarp. 

24B. Når tjåffkan va böjjd, så hadde di ännte vigd3  klåkkan. 
Di ringde, så flö klåkkan ud jännom ly'h011ed4  å nårr i tjarred, 
såmm liggor ve tjårrkeväjjen. Dänn tjirra5  rätt ner i joren, så där 
ble en holla ättor dänn. De e däffårr di kallar dänn fårr Klåkke-
dammen. Dänn e åsse ronn liasåmm klåkkan. 

Så va där itt par tvillinga-studa, såmm skolle dra åpp dänn. Så 
hadde dänn ene fåd litt mingor millk änn dänn a'•ndre. Så når di 
skalle dra åpp dänn, så ble dänn ene studen trätt; så sjonk klåkkan 
ner ijänn. Di har gravad där sin, männ di har ännte konnad hitt nu. 

Bondekriget eller Skånska bondeupproret 1811 

25. Ja har hört talas åmm ed, bonakrijed. Där va en såmm hitte 
Slo'mmen5, såmm va anfö'rare fårr dåmm, Nels Annorsen ällor va 
de va hann nu hidde. Hann jikk me tjola po si, hann va anfö'rare 
fårr Ne'vitshögana7; hann fittj visst fårrti par spö fårr de där hy'sseds. 

Di va ude ve Klå'gorp. Di plyndra tjänarna po mad å brännevin 
å sypp si falla. Så komm regemä'nnted frå Mallme, husa'ra, å di 
hadde kano'nor me si. Männ lannshö'vdingen ble åw'satt fårr hann 
sjikka ud militär; de hadde hann ännte rättihed2  te. 

Där po ga'velenl° ve Klå'gorp där lä gummin va'pen såmm by'n-
norna hadde hatt då, där lä tjyvor, di lä där många år ättor. De så. 
vi, når vi komm tjöranes där u'dad. 

1  Da. ked af det, d. v. s. de tröttnade. 
2  Nyare uttal; den genuina formen för »socken» är såwn. 
3  Rspr.-påv. form i st. f. vij d (inf. vij). 
4  Ljudhålet, ljudöppningen. 
5  Snurrade, svängde. 
6  Jfr Rietz 627 B. slomm = fotsid rock. 
7  Rspr.-form; den genuina formen för byanamnet Nevitshög är Nö'vse. 
8  Mera genuint: hy'se d. 
g Mera genuint: räkktihed. 

1° Rspr.-påv. form i st. f. gö'vlen. 
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Där va e'n prässt, såmm va orsa'ken' te de', ad fållken va domma. 
JO, di 1åtta2  te värnpliikktia i dänn tiden. Ditta va i Bare tjårrka, 
åmm ja ännte tar fel. Så ställde prässten åmm, ad låttoma2  skolle 
falla po arbe'tarna å by'nnorna. Så va där en dräng, såmm hidde 
Mårten, såmm hadde svarad prässten 130 nåd vis i tjårrkan. Å de 
jikk så långe, så hann ble halsho'ggen, å ättor dänn betan4  komm 
bonakrijed. Så ble hann arreste'rad fårr hann hadde svarad prässta-
tosingen i tjårrkan; de va så helet5, så de kåssta ha'nn lived. 

Mårrfar, hann bode i Greve, hann spra•nt ud i en mosse å jämmde 
si å lå där en tolltre da, fårr di ännte skolle ta hann å ha hann me' 
i bonakrijed. 

Där va ingen beväring då, männ sin ble där, fårr min far hann va 
fydd a•rtan6  hondra, å hann ble kallad te beväring artan hondra 
tjuge. 

Lägerliv på Tvedöra på 1850-talet 

Ja lå åppe po Tvedö'ra, ja ekse'ra i fjo•rtan da. Jo, de va 
strängt: u'sla, bedrövlia klär å rä'li mad. Grydorna hängde 130 staga 
ude, där k0ga7  di gröd å ärtor, å litt därifrå' va tårragravor, å där 
to di va vann di behövde te å koga maden. Jo, u'selt å sjitt, å så 
komm di ing me en fårabogs, rå å rä'li, å dänn fikk vi dela. — Så 
di såmm ännte hadde mad me' si, di fikk en ypporli svä'lltkur. De 
innda di hadde såmm va gått, de va bröed. Ja tyss liasåmm vi fikk 
litt betalninj, en åtta sjillinj åmm dan, fån de vi lå där å svalt. 

La mi se, de va po fämtiff ra. 

Ankomsten av en ny pastorsadjunkt 1922 

Här va en ny prässt å prätja i sy'nndes, di sa di tytte ännte 
åmm hann. Di ville ännte ha hann po de ställed hann va fåru'd — 

1  Rspr.-lån; det genuina uttrycket är sj yll (skuld). 
2  Tidigt rspr.-lån. 
3  Rspr.-form i st. f. la•nt, vilken form också förekommer hos berättaren. 
4  Rspr.-lån. 
5  Rspr.-påv. form; de genuina formerna för »helig* äro hälli, neutr. hållet. 
6  Den genuina formen är attan. 
7  Även k •gte. 
8  b Og, repr.-form i st. f. båw. 
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de va i Ysstra Grevie — å di la ing te do'mmkapittled åmm å ble 
fri fårr hann. 

(Ringaren Lars Andersson tillägger:) Å harm  ska va så sträng i 
eksplesjo'nen, sior di. Hann bor ude po Limmha'mmnen, hann har 
ännte fåd nån lägenhed här inu'. 

Om det nya psalmbokstillägget (1922) 

Ja har fåd dänn nye sallmebogen åw Lars Annorsen, å ja har 
ligged å lest i dänn; de lijtar jo ännte nåd'; di gammle sallmorna e 
möed, möed bättor. 

(några veckor senare). Va va de fårr sallmor di sjång i da? De va 
väll åw di nye. Där har Olsen fårgåd si; hadde ja vad eklesiastik-
minisstor, så hadde ja ännte kommed peganes2  me såddent där. — 
Männ nåd såmm vi gått konne ongva'rra, de e sallmorna åmm 
kåningen3. Vaffårr ska vi be mer fårr hann, änn fårr a'•ndra män-
nisjor? 

Reflexioner i anledning av en kyrkoreparation 

Där i tjårrketo•rned har di satt gallor i ly'hollen4  i ställed 
fårr lämmana där va; de e nåd sjit de där. Å nu kann jo Synganona 
å Ågarpana nässtan ännte höra når de ringor. De hadde jo vad 
bättor åmm där hadde vad vanlia lämma, såmm di konne yppna. 
Männ nu e där jo gallor; de har prässten vad mann fårr. Å hadde 
ja ännte vad så obo'd5, så skolle hann fåd tjännt 130 anned. 

Å i va‘penhused6  där går jo darorna iingfårr; hodden skolle di 
komma ud, åmm där ble pa'nik? De hadde jo vad bättor, åmm di 
hadde gåd u'dfårr. 

i Liknar inte något = duger inte. 
2  »Kommit stickande». 
3  Vanligen: k å 'n gen. 
4  Ljudöppningarna (eg. ljudhålen). 
5  Urbota, kraftlös. 
6  Vanlig yngre form ist. f. det äldre vöj nhu'se d (av fornskånskt vaknhus). 
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Om kyrkoherde Seldener 

30. Här va en gammal prässt, når ja komm hid, såmm hidde 
Sä'lldenorl. Hann va möed ude å reste såmm ongor harre. Di ble 
värdre'vna å måtte lägga till2  ve en åw di osti'nndiske &ma. Å där 
komm svarrt3  fållk å hadde fårvidd4  po di här; å di anmä'Ide ed 
fårr kången po öen. Når kången fikk de å vidda, så ville hann ha 
fatt i hann, å hann ville ännte släppa hann å behållt hann, å hann 
va där i åravis. Så dö forsten; så ville ännte fållked släppa hann 
ihällor, å di behållt hann å hadde hann te hö•vding6  änna tess hann 
fikk tefä'lle å rymma6. 

Di frågar titt: »Vimm liggor ongor dinne stenen?» — Å då svarar 
ja, ad här liggor en såmm har vad kång, männ hann ble tje åw å 
va kång, å sin ble hann prässt i Bu'rlöv. 

Når hann va gammal, så hadde hann en dåttor såmm dö, å hann 
sad titt po tjårregåren ve hinges grav; hann hadde en stol där, å 
hann sad där både' natt å da. Hann hadde en gammal vidor mässe-
sjO•rta udanpo di a'-ndre klärna i daglit tals. Å där skrämmde hann 
klåkkaren Hä'llgren redet en gång. Jo, klåkkaren hann konne spilla 
fiol, å hann hadde vad po itt jille 130 itt åw ställen i Ågarp å spillad 
fårr ongdå'mmen å jikk himm imod marenen. Så komm hann här 
po väjjen å nynna po itt nytt da•nsestykke2, å prässten sad inge po 
tjårregåren å hörde ed. Så resor hann si övor tjårrkemuren10  å sior: 
»Goma'ren, Hä'llgren!» Å Hä'llgren ble så rädd, så hann hadde när 
pissad i böjjsorna. 

i Folkmålets form är Sä'll nor. 
2  Rspr.-form i st. f. te (lång vok.) eller ti (kort vok.). 
3  Målets genuina form är svårrt. 
4 »förvett» — nyfikenhet, intresse. 
5  Lå.s: 124rdrg. 
6  hknia: mera genuint: dma. 
7  Rspr.-form i st. f. Ude" 
8  Till dagligt bruk. Enl. en annan uppgift plågade S., då det var kallt om 

natten, gå in i sakristian och hämta en mäss-skjorta. 
a Mera genuint: -stikke. 

10 D. v. s. kyrkogårdsmuren. 

2-547458 Svenska Landsmål 1955 
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Torvstapeln som ramlade omkull 

Di har fårr si, där spögar inge i prässtagåren, männ de e ännte 
udan honga å katta å ryttor å mus, såmm hålor alo' åmm nättorna. 

Männ mä•rkelet — mann kann få se å höra nåd lia väll. De va 
når ja va o'ngkar. Ja bode i en nybyggdi skola i Syngano, å ja va 
ena i hused. Å de va åmm ättorhy'ssten, å där bode en hannlare litt 
därifrå', å ja brute gå did. Å där va ja en kväll, å där va en bekant 
ifrå Sä•rslöv, såmm hidde Hännriksen, å där siddor vi åmm ättor-
hy'sstakvällen. Å ve åttatiden så sa ja: »Nu går vi.» Å Hännriksen 
fyllde mi, å når vi komm te skolan, så sto vi ve gave1en2  å prata. 
Å innan för3  där va tårrahus. Å de va väl åpplagads, å rätt såmm 
vi står, så hörde vi presis såmm hela tårralageds rammla åmmko'll. 
Å Hännriksen sior: »Va va ded?» — »A, de va tårralaged såmm 
rammla åmmko'll». Å vi jikk ing å så, å där va ännte en tårr hadde 
falled. Å va de va, de vetes vår Harre. De lå mitt fårr dörrens, å de 
hördes liasåmm de falk hi'dfårr. 

31 b. (Vid ett annat tillfälle omtalades samma historia således:) 
Där va en sme, såmm hidde Hännriksen, hann bode i Sä•rslöv, 

de va en årdä'nnteli kar. Så sto vi en kväll åppad gave1en2  te skole-
hused där ja bode. Å där ble såddent larm inge i tårrahused. De 
hördes sämm tårren rammla. Vi jikk ing, å där va ännte en tårr 
såmm va robbad. Å va larmed de va, de vetes vår Herre. 

Om yrkestiggaren Nils Knös 

Ne•ls Knös hann va roli å prata me. Hann jikk åmmkring å 
tiggde7; hann tiggde ihoppa två tusen kronor. Hann va enfa'lldi. 
De frös en vinntor, å isen bar ing te Tjyppenha'mmn8, å hann jikk 
övor. De va artan hondra fämmtifä'mm. Å di bar hann där i en 

1  Rspr.-form i st. f. nyb öj j d. 
2  Rspr.-påv. form; den genuina formen för »gavel» är old eller gejval. 
3  Rspr.-form i st. f. ingen fårr eller ingen åmm. 
4  Mera genuint: åpplavad och tårralaved. 
5  Rspr.-lån i detta uttryck; berättaren använder annars folkmålets form 

vidda. 
6  Rspr.-form i st. f. daren. 
7  Rspr.-form; de genuina formerna äro tfflyka el. tpga, tbjcle, tojd. 
8  Rspr.-påv. form i st. f. Tjövenha'mm. 



BERÄTTELSER AV LÄRARE HANS ALMGREN I BITRLÖV 19 

kårr å viste hann, å danskana to betalt fårr di viste »dänn svänske 
Knös.»1  Jo, hann va enfa'lldi. Å hann talte åmm, po värt innda 
ställe hann komm, åmm dinne fä•rden2. Å hann hadde ligged imällom 
två la'gen, å åd me kniv å gaffel. 

Å prostens tösor här inge hadde så rolet me hann. Så dansa 
hann å blåste po en liden flöjjt. Hann los hann konne dansa, å 
når de va kalt, så ba•nt hann itt kläde3  åmm hoeded liasåmm fruen-
timmor. Å hann tiggde piverag4  å ståppa mällom tännen å togga 
liasåmm snus. Å iblann så ståppa di en piva te hann å la litta krud 
i; så blossa de, når hann komm te kruded. 

Hann va helt ong, når hann bårrja. Ja så hann himma te min 
fars. Hann sådde tännestikkor, så här långa firrespågor5, såmm di 
hadde dåppad5  i svavel'. Männ så bega's hann de å bara jikk åmm-
kring å tiggde. Hann ville ännte ble i himmed. Å di drev spekta'kel 
me hann å hadde litta rolet åw hann hår hann komm. Di tvinga 
hann ännte te nåd, männ bara prata sjit me hann. De hännde iblann 
hann ble plyndrad po hanns brösä'kk å pänga, såmm hann hadde i 
lomman. Hann mytte a'•ndra tiggare9  å rä'lia ta'ttrahonga", å då 
va hann rent renn. 

Han komm nåkk himm å dö, hann fikk dö i sitt himm, de e väll 
en tjuge år sin. 

Hann vänndes vitt å britt åmmkring å to si ännte så bråt. Hann 
va åtsji'11ia12  gånga här i prässtagåren, männ pro•sten hann levde". 

1  Danskarna ha här använt efternamnet Knös i den danska bet. »fyr, gyn-
nare, sälle.» 

Rsprnlån; ordet färd förekommer i genuint språkbruk endast i förb. p0 
färe, på färde. 

3  Rspr.-lån; målets egna ord är tårrkle. 
Tobaksavfall. 

5  Små furustickor. 
Rspr.-på,v. form; målets former äro dippa, dippte, dippt. 

7  Målets form är svåwl. 
8  b ej i', b eg a', b e j i'd d =uppgiva. 

Rspr.-form i st. f. tbobzita el. tkgaha. 
10 Tattarehundar, uttr. för tattare. 
71  Alldeles utblottad. 
12  Rspr.-lån. 
1 Den genuina formen är löva, lövde, lövd. 
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Å mamsällorna di tytte så mied åmm når hann komm. Å sin snakka 
hann åmm po alla ställe hann komm, ad hann ble så fint särve'rad 
me kniv å gaffel, »å po de å de ställed fikk ja sull te bröed.» 

Tre dryckesbröder: Södrens skald, Skrivaren och Holm 

33. Södrens ska11d2  de va en skolä'raresån ifrå Bjereshög3. Hann 
va itt fyllesvin, hann va skräddare te yrrked. Di va tre sty'kken 
fyllehonga; där va Södrens skalld, hann va åmkring å syde mattor, 
å hann va lused å räli, så di konne ännte ha hann rätt länge. 

Så va där en di kalla Skrivaren, de va en åbo sån4  ifrå Tjårrkeby. 
Dänn hann jikk  åmkring å hällsa po', å fikk hann en sjilling, så jikk 
de te å skaffa fylle. Så va där Hållm ifrå Staffanstårps, å di tre 
sammlas åppe i Tyrop po itt ställe, å når fylled va slut, så to di te 
Sta'nnstårpa kru å tjyppte itt halt stop°. 

Skrivaren hann konne litt skrivning å räkkning. Hann sad po 
kontor inge i Mallme en tid. Å Skrivaren hann ble fri fårr sin be-
fattning å komm te en sme i Mallme å aje'ra husål1orska7, å sin ble 
hann fårfa'llen. Å di här tre va sånna brö'ra, når di sammlas nån 
gång å la ihoppa dårres kassor å tjyffte brännevin. 

Södrens skalld, når hann hadde fåd en par, tre syppa, så va hann 
dokkti te å dikktas. Å polisorna i Mallme di ba hann å dikkta nåd, 
fårr hann hadde fåd losji' där inge. Å hann själlde ud dåmm så 
fårba'nnad. Männ de fittj di sjylla si säl fårr, fårr di hadde jo säl 
bitt9  hann. 

1  Sovel, d. v. s. kött, fläsk el. korv. 
2  Namnet givet av studenter i Lund, se vidare s. 28. 
3  Den genuina formen år Bj erese. 
4 eibosbn = bondson. 
5  Den genuina formen är Sta'nnstårp, jfr nedan. 

Rspr.-form i st. f. StOV. 
7  Mera genuint: husålorska. 

Rspr.-form i st. f. d äj j t a. 
Rspr.-påv. form; målets genuina former för »bedja» äro bg, bq, bqd. 
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Bäckahästen vid Görslövbro 

Bäkkahässten hann spra•nt framm å tebaga. Där va en mann 
if rå Mallme, såmm hidde Ne.ls Jynnsenl. Hann hadde en bror i 
Tjårrkeby, såmm hadde arrende'rad prässtagåren, hann hidde Ha•ns 
Jynnsenl. 

Så jikk hann ifrå Mallme en kväll. Å där va hysstajille2  i Jörslöv-
my'lla. Å hann ble vilse, hann komm te Jörslövbro' å råka3  fårr 
bäkkahässten. Hann spra•nt framm å tebaga fårr hann. Så hörde 
hann där va mosik å dans hänne i myllan; å hann jikk  hänn där. 

Varulvar 

Varula'na di jikk å sprätte magen4  åpp pca havande kvingor5. 
De e en löjjn-historia. Där talas jo stässe åmm varu'la. Ja har hört 
di talte åmm, di sto å snarra° i rännestenana di hadde i tjöked. Å 
där va itt holl po foden7  ve rännestenen, å där sto hann å snarra 
sa di, åmm de va nån sanning. 

En händelse på Dalby kyrkogård 

Männ ja ved2  en berättelse, såmm ja tyss va trevli, såmm 
passe'ra po Dalby tjårregår. 

Dänn va ännte i'nghäjdad2, å där va itt vanlet stentä,ppeio åmm _ 
kring, såmm där va reved holl po hår såmm hällst. Å där jikk en 

1  De genuina formerna för Nils Jönsson och Hans Jönsson äro neijinSdn, 
hanfinsan. 

2  nhöstagille», festlighet med måltid och dans, som husbondefolket till-
ställde för gårdens folk och dem som varit behjälpliga med »hösten» (skörde-
arbetet). 

3  Rspr.-lån; målets genuina uttryck äro kömma fårr eller träffa fårr. 
4  Rspr.-påv. form i st. f. Inhav. 
5  Rspr-lån; de genuina uttrycken äro kvinj or (el. kvingor) såmm e me 

barn, såmm e p0 dänn le'en. 
6  morrade, väste. 
7  D. v. s. fotträet i ytterväggens korsvirke. 

Målets form är vidd; formen ved är anpassning till rspr. eller lån från 
nordligare dial. 

Inhägnat; jfr häj j da, s., inhägnat område. 
1° Stengärdsgård. 
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sti övor tjårregåren, å där jikk  di bodde natt å da. Så ble där en 
lö•rda gravad en grav mitt övor dänn där stien. Å där va en skräd-
dare, såmm jikk åmmkring po ställen å sad å syde. Så jikk skräd-
daren ifrå sitt arbelställel åmm natten å jikk p() dänn sian, såmm 
ännte joren va kastad åpp å sto po hoeded nårr i graven. Å där 
va en kallv2  kommen nör3  i graven, å hann komm po hoeded nör3  
po ha'nn. 

Ja hörde de åw fållk såmm va där åppifrå; där va dränga te min 
fars, såmm va ifrå Sjö'stårp4, di jikk te tjårrkes i Da‘lby. 

Marknader och göingar 

37. Krumä'nnen i Kali'nan å Fattorskru' di konne ännte fårlijs5, 
di tjiva åmm marknas-jässtor9. 

Männ jy'ngana di stanna te ve Vilan å så•lde dårres tji•stor å 
tvättekar å stia. Så de såmm di ännte fikk såld där, de sålde di i 
Mallme dan ättor. Di lå po ställen i Ågcup, te Lars Jynns7  å Jören 
Annors7. Där va en jyng, såmm hadde byta& hässta: »Å hann hadde 
sjämmt — lurad9  — mi, så där va ännte mer änn grimman" ijänn.» 

Når di sjång majvi'san, så va där såmma å sluta varrsenn me: 
»Var oss allom en nådig Gud med glädje», männ jyngana di sjång: 
»Var oss allom en naodig Gud me glae.» Sin så fikk di fårbättrad 
sitt språk å lärde skånnska. 

Bjå'rkmann hann ville stässe ha en jy'ngapåg te vöjjtepåg.12 

1  Arbe'te, rspr-påv. form i st. f. arbä'j. 
2  Rspr.-form i st. f. k c_11 . 
3  Målets form är nårr (jfr strax ovan); nör tillhör Lundatraktens folkmål 

och vidare norrut. 
4  Den genuina formen är Sö'stårp. 
5  Förlikas, samsas. 
6  Den genuina formen för marknad är mårkad. 
7  Gen. former av Lars Jynnsen, Jören Annorsen; alltså = till Lars 

Jönssons, Göran Anderssons. 
8  Yngre form; de genuina formerna äro bytta, bytte, bytt. 

Berättaren översätter därmed göingens uttryck. 
10 Målets form är grima; grimma återgiver göingemålets form. 
11  Neutr. pl., alltså = verserna. 
12  »vaktepåg*, vallgosse. 
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Två länsmän 

Där va en lä'nnsmann i Tåttarp, såmm hidde Hulte'n. Hann 
bode p0 ställed ve Lillaupåkkral sjä12, de böjjde3  hann, å de hiddor 
Hu'llthimm° ättor hann. Sin så ble hann u'dfatti å måtte flytta te 
itt lided hus ve Pål Ne.ls.3  

Så va där en tjälltring för hann, såmm hidde Ro`nnstätt, en ä'kkta 
tjälltring, en rä'li fan. Hann hadde bod nöre° i Annors Ne-ls går i 
Kabbarp; så bode hann po Gostavslo'ng. 

En hund visar sig om natten 

Ja jikk en natt ifrå A'r1öv7, ja hadde vad te Jynns Ne•ls.8  Ja 
hadde skreved nåd fårr hann å hadde vad å lämmnad° hann. Så 
skolla vi ha kvä'llsmad — där va hanns bror me'. Så åvanpo de 
skolle vi drikka tåddi å spilla kort", ä de vara te mi'dnattn. Så 
fyllde di mi 130 en sti, såmm går övor dårres plan" å åpp te myllan". 
Å ja hadde en hong, såmm jikk bagättor mi. Så når ja komm te 
Helenelo'nn jikk  ja ijännom parrken. Så jikk ja imänn vallen nårr 
te byen, te Krissten 0.1s". Så ve myddingen" komm där en svarrtor" 
hong ättor hann. Å ja trode de va rikkstasmannens hong, männ 
når ja komm did, så sto dårres hong bongen såmm vanlet. 

1  Den genuina formen är lilapc_igka. 
2  »skäl», gräns, rågång. 
3  Böjes: bygga, böjjde, böjjd. 
4  Läs: hiathkm. 
5  Gen. av Pål Ne•lsen; alltså = vid Pål Nilssons (gård). 
6  Vanligen nårre, jfr st. 36. 

Läs: åtthiv; den genuina formen är etiff. 
Gen. av Jynns Nedsen. 

9  Rspr.-påv. form; mera genuint: lömmna, lömmte, lömmt. 
1° Den genuina formen är kå•rt. 
11  Målets form är mi'ddnatt. 
12  D. v. s. deras ägor. 
13  Möllan, näml. Kronetorps mölla. 
14  Näml. till Kristen Olssons gård i Burlöv. 
16  Gödselhögen. Vanl. middinjen eller middingen. 
16  Rspr.-påv. form i st. f. svårrtor. 
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Spöket i Kalendegatan 

De va ve Kalä'nndegadan i Mallme. Ja kommor ihåg' de va 
en fru, honn sad å re po pla•nked imällom gadan å gåren. Å honn 
dansa me mannen åmm natten, når hann sto lij, så hann sled åpp 
hossorna. 

Di fikk fårfattad en bön2, såmm skolle lesas åpp i tjårrkan åmm 
sy'nndorna fårr ditta spögeried. 

En gammal begravningsplats i Burlöv 

Här åppe ve Spingarens där ska va många begravna. De va 
i en farso't di dö i bonntvis, å di hadde ännte plass te dåmm i 
tjårregåren; de talte pro•sten åmm. 

Ro i graven 

Där va en tja'rring nere3  i Synnanå4, såmm ble ovä'nns me 
sin svärså'n. Å di akkorde'ra5, å honn sa te hann, ad hann fikk 
ännte komma i hingas tji•sta, når honn va dö, fårr då fikk honn 
ännte ro i graven. — Honn mena natu'rletvis dänn tji•stan, där 
honn hadde sina klär å sitt töjj.5  

Gammal marknadshistoria 

Där va två dränga ifrå Glo'•stårp — synnorlä'nninja7  — såmm 
träfftes po markaded inge i Mallme. Så sior dänn ene: E du gåingens 
i stan5? — Nä. — E du riingens? — Nä. — E du agingens? — Nä, 
ännte de hällor. — Va e du då? sa hann ti hann. — Ja e dryingens 
ing me itt par stude. 

1 Rspr.-form i st. f. ihu. 
2  Målets form är bytt. 
3  Repr.-form i st. f. nårre. 
4  Den genuina formen är Synj anta eller Synganta. 
5  Mera genuint: akkede'r a; här = bet. »disputerade». 
6  Tyg, här saker, tillhörigheter. 
7  »söderlänningar», invånare på Söderslätt, ungefär = slätten söder om Malmö. 

Här avses att återgiva Söderslättmålets former, varvid för att höja effekten 
en viss överdrift sker; här använda former gåingens, ri ingens, agingens 
etc, motsvaras i Oxie och Skytts häraders folkmål av gåenes, rienes, agenes. 
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Goddag — yxeskaft 

De va en såmm sad åppe i itt trä å hogg nårr en gren. Så 
komm prässten gå'nes där ad väjjen å stanna å talte ti hann, di va 
jo bekanta. Så sior hann: Goda'! — Så ingbi'lla hann si, ad hann 
frågte: Va ska du ha dänn grenen ti? — Hann hörde ännte va hann 
sa, hann bara trode ad hann sa så. — Yseskaft, sa hann såmm sad 
där åppe. Så sa prässten: Gud ji du hadde-d i röven po däjj. — Så 
tytte hann ad prässten frågte: Hur långt ska de van — Änna åpp 
ti dänn kno•rten2. — Där va en å me", å så tängte hann, ad hann 
frågar åmm hann kann få mina ö•j4  å Ha övor 130. Männ hann frågar: 
Hur e de me din hustru å dina döttrar'? — Så trode hann, ad hann 
frågte ättor ifrjen, å då svarar hann: Ja, di e i fyll' båa två, så där e 
ingen kann Ha po dåmm. 

Ett privilegium för Dalarna 

I Dalana där sior di »du» ti vimm såmm hällst, å ti kången 
åsse. Di har fåd dänn rättiheden fårr de, ad där va en dalkolla 
skolle hatt ammad åpp en åw di kångelie. 

Kommentarer 
Numren avse styckena i texten 

1-4. Sven Johnsson, berättarens fars farbror, f. i Vesum 1767, hus-
man först i Sjöstorp i Dalby, senare i Stjärnelund i Höör, innehavare 
av svartkonstbok, död 1844. Se vidare H. P. Malmborg Jesper Johns-
son Ekegrens från Kyrkheddinge släktregister, Malmö 1890, och Karl 
Åkesson, Min släkt, Klippan 1951, s. 434. Med »farfar» avses berättarens 
farfar, bonden Hans Johnsson å Kabbarp n:r 9, f. 1757, d. 1829. 

5. Tirupakäringen, en vida beryktad spökgestalt, som huserade i och 
omkring Tirups by i Tottarps socken. Då berättarens fader Lars Hans-
son var född 1800, har här omtalade episod inträffat i början av 1820-
talet. 

Här återgives prästens rspr.-uttal. 
2  Knast, utskott på trävirke. Mera genuint: kniert. 
3  En å också. 
4  ök, hästar. 
5  1 föl, d. v. s. dräktiga. 
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Henrik Lundius, prost i Brågarp och Nevitshög, f. 1787, d. 1863. 
Upptecknaren har från annat håll hört uppgivas, att prosten Lunclius 
själv trodde, att det var Tirupakäringen han råkat ut för, och att han 
därför varnade »leseglyttana» (konfirmanderna) för densamma. 

Med kruma'nnen avses gästgivaren Nils Nilsson i Staffanstorp, 
f. 1843, d. 1919, kusin till berättaren. 

Hjälmagården = Djurslöv nr 1, gård i Tottarps sn. 
Den omtalade husaren var Jöns Hellberg, f. 1778, d. 1831 och 

gift med berättarens faster. Samma episod omtalades av byns näst 
efter Almgren äldsta invånare, änkefru Hanna Persson, f. i B. 1851, d. 
där 1945, således: 

Vi hadde itt tjyllnehus här ude p0 planen. En kväll va där en husa'r 
skolle gå himm, hann hadde vad i Ågarp. Å hann hö•rde såmm de grina 
å prata där inge, hann tjännde rysstorria po alla i byen. Å hann jikk did 
å så, å där lå en sten fårr daren. Å di slöjjte itt lided gråne ingan hann 
korum did. Å där va ännte en männesja. Å hann skala de varrsta hann 
konne imod himmed, så hann visste ännte åmm harm hadde huan po si. 
Hann hadde när styrrt, såmna hann skala. 

Anders Hellberg, kusin till berättaren, f. i Burlöv 1817, d. i Bör-
ringe 1880, hade på 1830-talet tjänst å Burlöv n:r 3, sedermera tillhörigt 
Anders Olsson. 

Den omtalade stenen, kallad Blackasten, är enl. en annan tradi-
tion kastad av jätten Finn. Se vidare Folkminnen och Folktankar IX: 68. 

Om runstenen i Hjärup och sägnerna kring densamma, se vidare 
Wimmer, De danske Runemindesmterker III s. 113 och Skånes Hem-
bygdsförbunds årsbok 1939 s. 112. 

Jeppas hål, en vattendamm (f. d. torvgrav) å Kabbarp 1 & 6 i 
Tottarps sn, i närheten av Burlöv, är uppkallat efter åboen Jeppa Nils-
son i Kabbarp, som den 4 september 1824 i berusat tillstånd »sänkte 
sig» (drunknade) där, då han var på hemväg ifrån Åkarp en mörk kväll. 
Ännu 100 år därefter omfattades Jeppas hål med fruktan av de äldre 
bland de kringboende, SOM tyckte sig höra mystiska ljud därifrån. 

Helenelund, gård i Görslövs sn, belägen mellan Burlöv och Arlöv, 
anlagd 1800, ansågs vara tillhåll för åtskilliga spökerier. Den omtalade 
Anders Larsson, f. d. innehavare av Arlövgården, f. i Hyllie 1810, d. i 
Burlöv 1880. 

Prosten var J. Menander, prost och kyrkoherde i Burlöv 1859-84. 
21. S. G. Santesson, krögare å värdshuset Hyllan i Tottarps sn från 

1819, f. å St. Bernstorp i Burlöv 1793, d. i Malmö 1861. — Ät t e hö j j en 
avser en gravhög å Hyllans ägor, den s. k. Källarebacken. — Anders 
Knutsson, f. i Arlöv 1824, innehavare av värdshuset Hvilan fr. 1847, d. 
i Åkarp 1895. — Holmström, L. P., fil. d:r, rektor vid folkhögskolan 
Hvilan, f. 1840, d. 1919. — Ternström, S. A., fil, kand., f. 1845, d. 1881 
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såsom rektor vid Östergötlands folkhögskola. — Eggeling, Fr., sång- och 
musiklärare i Lund, f. 1822, d. 1895. 

Om värdshuset Kalinan i Arlöv, se vidare I. Ingers i Sydsv. Ort-
namnssällskapets årsskrift 1946-48 s. 79 och William Karlson i Kultu-
rens årsbok 1949 s. 72-83. Därav framgår, att värdshuset Kalinan, som 
i äldre kyrkoböcker skrives Collinshuset, senare Kalinshuset, är upp-
kallat efter en ryttare Collin i början av 1700-talet. 

Göran Hellgren, klockare i Burlöv, f. 1809, d. 1898. — P. L. 
Olander, f. 1838, vice pastor i Burlöv 1882-1886, d. 1925. — Lars Ols-
son, f. 1852, d. 1931, snickare och småbrukare å Kabbarp n:r 8 i Tottarps 
sn. — Ola Andersson, fader till L. 0., f. 1824, d. 1907, ägare av hela 
hemmanet Kabbarp nr 8 1849-65 och därefter en mindre del därav. 

Sägnen om omständigheterna vid byggandet av Burlövs kyrka 
(nuv. gamla kyrkan) omtalas första gången omkring 1730 i Rönbeckska 
samlingarna å Lunds Univ.-bibliotek, del XIII. Där nämnes, att vid 
denna tid låg vid Arlövs gamla by en samling stenar, kallad Kyrko-
stenarna, som en lämning efter det tillämnade kyrkobygget. 

Klockedammen, en vattendamm av i det närmaste rund form 
Burlövs prästgårds ägor, omkring 300 m. norr om kyrkan. Liknande 

sägner berättas om Esarps kyrkklocka, om en nedsänkt penningkista å 
Tottarp n:r 4, om kopparportarna från Månstorps gavlar, om Trelle-
borgs kopparportar och om Havgårds kopparportar. — Då Klocke-
dammen blev rensad någon gång på 1860-talet, kom en äldre man en 
kväll fram till Anders Olssons gård i Burlöv och omtalade: »Klåkk an 
liggor där, fårr vi har stytt imOd na.» 

Om skånska bondeupproret 1811, se vidare M. Weibull ya, fl., 
Bref och handlingar rörande bondupploppet i Skåne 1811 i M. Weibull, 
Samlingar etc. 1876, s. 53-95 samt Karl Åkesson: Min släkt (Klippan 
1951), del I s. 17-19. — Den omtalade prästen i Bara var prosten Olof 
Borup, f. 1745, d. 1819. Drängen Mårten, som i folkets uppfattning blev 
en martyr, hette Mårten Bengtsson och blev avrättad i Dalby 1811. 

Tvedöra i Hällestads sn, Torna hd, var Södra skånska infanteri-
regementets lägerplats 1823-1888. 

Olof Olsson, ecklesiastikminister i skilda perioder under tiden 
1919-26. 

Burlövs gamla kyrka blev restaurerad 1908-09, och lärare Alm-
gren förvarade därefter nyckeln till densamma. 

Jöns Henrik Seldener, f. i Andrarum 1783, kyrkoherde i Burlöv 
1824-1859, d. 1859 och begraven under en egendomlig gravvård vid 
Östra gaveln av Burlövs kyrka. Han hade i sin ungdom åren 1800,1803 
och 1805 företagit tre utländska resor med handelsfartyg och blev med 
tiden en legendarisk gestalt i folkfantasien. Se Cavallin, Lunds Stifts 
Herdaminne, del I, s. 396, samt Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminne, 
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Bara-delen. — Den förutnämnda klockaren Hellgren i Burlöv tjänst-
gjorde som fiolspelare vid ungdomens dansgillen. 

Episoden med torvstapeln, som hördes ramla omkull i Sunnan& 
skola, har inträffat kort efter lärare Almgrens tillträde av Sunnan& 
skola 1857. 

Nils Fredriksson Knös från Mellan Grevie, en av södra Skånes 
mest kända vandringsmän eller yrkestiggare i förra århundradet, var 
född 1824 och avled 1890. Om hans vandring över isen till Köpenhamn, 
se även Teckningar och toner ur skånska allmogens lif, utg. av Skånska 
landsmålsföreningen, (Lund 1889), s. 81-88. 

Södrens skald, en kringvandrande diktare vid namn Christoffer 
Persson, f. i Bjereshög 1844, d. i Sallerup 1901. Han var ursprungligen 
skräddare till yrket. Namnet Södrens skald skall han ha fått en gäng 
på 1860-talet, då han besökte en studentkarneval i Lund, då också folk-
skalden Pehr Thomasson från Blekinge var tillstädes. Några studenter 
hade funnit dem i beskänkt tillstånd och satte dem på en vagn, där det 
på två skyltar stod »Nordens skald» och »Södrens skald», och körde. 
dem runt i staden. Se vidare Elin Johansson: Södrens skald, Lund. 
1928. Detta tillnamn behöll Christoffer Persson så länge han levde, och 
därigenom blev ordet »skald» införlivat med folkspråket. Det berättas, 
att han gärna ville tilltalas med »Skalden». 

Görslövniölla, gård med vattenkvarn i Görslövs eller Kyrkoby sn, 
Bara hd. 

En annan variant förlägger denna händelse till Svedala kyrko-
gård. Mannen, som ramlade ned i den nygrävda graven, där förut en 
kalv fallit ned, blev så skrämd att han måste söka en klok gumma. Hon 
ordinerade att han skulle ligga i mörkt rum i åtta dagar och därtill in-
taga ett särskilt slags tå. 

Fatters krog, f. d. värdshus i Hjärup, Uppåkra sn, vid stora lands-
vägen mellan Lund och Malmö. — Lars Jönsson (1808-1892), åbo å. 
Kabbarp nr 2, Tottarps sn, och Göran Andersson (1832-1902), åbo å. 
Åkarp nr 6, Burlövs sn, voro båda kända för sin gästfrihet emot »jy'nga» 
och »sk(abO'a». — Wilhelm Björkman (1784-1854), löjtnant och ägare av 
hemmanet Djurslöv nr 4 i Tottarps sn. 

Zakarias Hultån och Gustaf Runstedt, kronolänsmän i Bara hä-
rads västra distrikt i förra århundradet; efter dem äro uppkallade egen-
domarna Hulthem och Gustafslund i Tottarp. 

Jöns Nilsson, kommunalman, åbo å Arlöv n:r 1. — Riksdags-
mannen, även nämnd i stycket 20, var riksdagsmannen i bondeståndet, 
ägaren av Burlöv n:r 2 & 6 Anders Persson, f. 1802, d. 1880. 

Om spökerierna på 1700-talet i Kalendegatan i Malmö, jfr 
A. U. Isberg, Bilder från det gamla Malmö, 1898, s. 343-363. 
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Kort analys av berättarens språkbruk 

Lärare Almgrens dialekt hade bibehållit de flesta för Skånemål 
väsentliga drag. Däribland märkes övergången av k, p och t efter 
vokaler till g, v och d (flerstädes belagt); undantag utgöra t. ex. 
orsa'k och övorhet, som äro rspr.-lån och skapa, som är påverkat 
av bibel- och kyrkospråket. Också den sydskånska vidare över-
gången av k > g > j efter främre vokaler förekommer, t. ex. spö-je, 
lij s. och adj., men stundom använder han de yngre dialektformerna 
med g: spö ge, pega (jfr Ingers, Studier över det sydvästskånska 
dialektområdet § 26, 47). övergången av äldre g > j efter främre 
vok. finns i t. ex. väjj, höjj, och g > v efter a i lav (i lav me). 
Efter i och u motsvaras nn och nd av ng-ljud: ing, kvinga, Long 
(Lund), h 0 ng. Av speciellt sydskånska eller sydvästskånska drag 
märkas sådana former som le sa, läsa (en gång förekommer rspr.-
formen läsa) holl, hål, mosse, mosse (norrut hål, måse), vidda, 
veta, stridda, streta, spilla, spela, fyll, föl, tårr, torv, gråv, 
grop (en gång rspr.-formen grop), hysst, höst, dårres, deras. Mera 
sällan — liksom i ortens yngre dialekt — förekommer sydskånsk 
förmjukning av gg och kk till rspr ddj WO och ttj (0) efter främre 
vok. Dock är pret.-formen fittj några gånger belagd, och uppteck-
naren har flera ggr hört formerna liddj a, läddj a (ej belagda i 
texterna). Sällsynt är också -nj (y) för -ng efter främre vok., men 
finnes dock i betalninj, sjillinj (skilling). 

Rspr.-påverkan visar sig i att några mera utpräglade dialekt-
former undvikas, som äro ersatta av rspr.-former eller kompromiss-
former mellan dial. och rspr., varav några äro vanliga i ortens yngre, 
mera utjämnade mål. Som exempel kunna anföras: 

Rspr. Äldre dial. Yngre dial. 
arbeta arbä'ja arbe'ta 
band bån bann 
bok (liber) båg bog 
först fysst fårst 
förstuga fåsstu farstu 
gavel gövel, gövl ga'vel 
klok klåg klog 
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Rspr. Äldre dial. Yngre dial. 

kort, s. kå-rt kort 
lov, s. låw lov 
mage mave mage 
soldat syldn't soldn't 
svavel svåwl sva'vel 
vapenhus vöjnhu's va‘penhus 
öppen åven yppen 

Bland de närmaste grannarna av de i socknen infödda använde 
änkefru Hanna Persson, f. 1851, och möllaren Anders Jacobsson, f. 
1858, städse de som äldre dialekt angivna formerna, och flera av 
dem höras bland personer födda på 1860-talet, men i senare genera-
tioner få de mer och mer giva efter för de som yngre dial. beteck- 
nade formerna. 

Av berättaren använda rspr.-former i st. f. mera utpräglade dial.-
former äro t. ex. bud, dikkta, leva, råg, rymma, svarrt, tigga, 
vangn i st.f. bod, däjjta, löva, ru, rima, svårrt, tygga och 
vöjjn. 

I vissa fall användas dial.-former och rspr.-former. omväxlande: 
dar (da) men även dörr, grava jämte gräva, ihu men även 
ihåg, lesa och läsa, mied (mest genuin form), möed (yngre dial. 
form) och mykke; nårr, nör (dial.-form i Lundatrakten) och ner. 

Men åtskilliga gånger förekomma rätt utpräglade dialektformer i 
berättarens språk: böjjsor, hoed (jämte hued), kru, lijta, löen, 
millk, maren (milkav), prätja, rytta, småga, stikke, sträjjs, 
säl, trätt, tåsska, vär för byxor, huvud, krog, likna, luden, mjölk, 
morgon, predika, råtta, smaka, stycke, strax, själv, trött, tröska 
och var (pron.). 

Också i böjningssystemet följes väsentligen folkmålets former; 
dock förekomma några kompromissformer mellan rspr. och dial., 
såsom laggd och saggd (lagt, sagt) där målet har lajj d, sajjd. 
Även förekomma rspr.-former med bibehållen dialektal böjning, t. ex. 
gräva (jämte grava) med supinumformen grävad. 

Uttalet av ortnamnen på trakten hade gärna hos Almgren de 
gamla genuina formerna, t. ex. B o'lltåwta Bulltofta, Lo'ng Lund, 
Låmme Lomma, Syngano (jämte Synnanå) Sunnanå, Tyrop 



BERÄTTELSER AV LÄRARE HANS ALMGREN I BURLÖV 31 

Tirup, Ågarp Åkarp. För Uppåkra och Lilla Uppåkra användes de 
yngre formerna Upå'kkra och Li'llapåkkra i st. f. de äldre 
Åppa'gra och Li'llapagra. Likaså förekomma Bje'reshög och 
Ne'vitshö g i st. f. de genuina formerna Bj &rese och N ö'v s e. 

I ordf örrådet märkas sådana ord och speciella betydelser som: 

allo' 
drå'llskav 
fårvi'dd 
hälla 
hänne 
kruma'nn 
ha 
lomma 
ly'holl  

oväsen, larm mydding 
»fanskap» obo'd 
nyfikenhet; intresse po skrå 
backsluttning själ 
borta1 snarra 
krögare stentä'ppe 
i bet. »rakt, direkt» sästi'kke 
ficka via 
ljudöppning å kyrktorn  

gödselhög 
kraftlös 
på sned 
»skäl», rågång 
morra, väsa 
stengårdsgård 
sädesfält 
skrika 

Bland syntaktiska egendomligheter, som tillhöra ortens mål, 
märkas: 

Personligt pronomen insatt efter subjektet: Far hann va här hide 
ifrå Kabbarp, st. 2; männ hässtana di spra•nt te vänstor 16. 

Utelämnat relativpronomen: Där va jo ännte många visste — 6; 
där va nåd spöga å hållt levorne 13. 

Presens historicum: Å når di myttes, så sior prässten — — — 6. 
Verbböjning med vara: Nån hässta, såmm va rymmda 19; de 

va sträjjs hann va flyttad did 20. 
Dubbelt supinum: Männ di har ännte konnad hitt na 24 B; där 

va en da‘lkolla skolle hatt ammad åpp en åw di kångelie 45. 
Passivkonstruktioner: Då ble di tana väkk 21; tjårrkan ble böjjd 

där dänn nu står 24 A; så ble där en lö•rda gravad en grav 36; där 
talas (pret.) jo stässe åmm varu'la 35; di fikk fårfattad en bön, 
såmm skolle lesas åpp i tjårrkan — — — 40. 

Andra konstruktioner: Fårst po fä'mmtitaled, i början av 1850-
talet 20. 

1  Adv. hänne användes om österut belägna orter, liksom ude om orter, 
som ligga västerut. Appe användes om nordligare belägna orter, och nårre 
(nere) om sydligare. 
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Den samiske grenevevingen og 
dens terminologi 

AV ASBJÖRN NESHEIM (Oslo) 

Bruken av opprettstående vevramme, »oppstadgogn», tu l veving 
av såkalte grener (svensk: ranor), finner man nu bare i enkelte 
samiske distrikter. Grener er en slags tykke ulltepper av löst spunnet 
ulltråd, vanligvis med mönsterstriper på tvers. Vevemåten er av en 
meget opprinnelig karakter, og har stor kulturhistorisk interesse. 
Den samiske terminologi som er knyttet til grenevevingen er ennu 
ikke blitt systematisk gjennomgått. Jeg skal her foreta en slik gjen_ 
nomgåelse, for om mulig å få brakt på det rene hvor samene har 
kort å veve grener og hvilke termini technici samenes laremestere 
har brukt om vevingen. Selve teknikken ved vevingen vil bli dis-
kutert i en monografi om veving av konservator MARTA HOFFMANN 
ved Norsk Folkemuseum, og jeg kommer derfor her bara i liten 
utstrekning inn på tekniske detaljer. 

Man må tenke seg at grenevevingen först har vunnet innpass 
hos samer som har vart mer eller mindre bofaste, og har hatt nar 
kontakt med en ikke-samisk befolkningsgruppe som har kjent denne 
veveteknikk. A priori ville det da vare naturlig å tenke på sjösamene 
i Troms og Finnmark fylker. Vi vet at også flyttsamer har vevd 
grener, men disse har sikkert en gang kort kunsten av fastboende 
samer. Flyttsamenes greneveving har rimeligvis först og fremst fore-
gått på sommerboplassene. ELLERT SUNDT forteller at han en gang 
har sett en fjellfinnkone veve på en oppstadgogn som var stulet 
opp mot en fjellvegg. Det var, sier han, »yderst simple Greier; en 
afbrudt Aare tjente till Skaft».1  Om tidligere greneveving hos Kauto-
keino-flyttsamer har skolebestyrer ANNY HAITGEN, som inngående 
har studert samisk husflid, gitt meg noen meget interessante opp- 

1  Folkeveruaen 1865, s. 64. 
3-547458 Svenska Landsmål 1955 
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lysningen Disse hadde hun fått av Ravna Persdatter Mienna (f. 1873), 
Lappoluobbal, som var gift med flyttsamen Lars Larsen Gaino 
(f. 1859, d. 1921). I fölge Ravna Persdatter hadde flyttsamene i 
Kautokeino tidligere alminnelig 8-10 sauer, som de fikk ull av. Disse 
sauene hadde de om vinteren i pension hos fastboende samer ved 
kysten. Om sommeren ystet de kaffe-ost av saumelk, og klippet 
ullen som de spant på håndten. Senere begynte de å kjöpe rokker 
fra Finnland, som om vinteren ble satt igjen til oppbevaring eller 
lån hos fastboende. I hennes besteforeldres tid hadde de ikke karder. 
De greiet da bare ullen med hendene når de spant. Til renning ble 
garnet gitt tvinn mot höyre, til innslag mot venstre. Garnet fikk 
oftest beholde sin naturfarge, hvitt, svart eller grått, men det ble 
også farget, mest gult. Til fargingen brukte de löv, gras og stein-
mose. Stokkene til veven var så lette at de kunne före dem med 
på flytningen. Vevrammen ble rigget opp mot store steiner, og i 
regnvar hengt opp inne i teltet. 

Den eldste kilde jeg har funnet, hvor grener er omtalt, er et 
skatteregnskap fra Vesterbotten fra 1553, sitert av 0. A. JOHNSEN.1  

Disse grener har kanskje vart importert fra Norge. Slik import er i 
ethvert fall kjent fra senere tider. I fölge et belegg fra 1754 hos 
ISAC FELLMAN drev således Torneå-kjöpmennene oppköp av grener 
på norskekysten.2  Fra norske sjösamedistrikter er grener nevnt i 
skatteregnskaper år 1567, fra Kautokeino bl. a. i 1583 og 1603, fra 
Lappojavrre i 1603 og 1604.3  Grenevevingen har i mange sjösame-
bygder hatt et slikt omfang i eldre tid at den har veert av virkelig 
ökonomisk betydning. Således har grener inngått som en artikkel 
i Bergens-handelen, foruten at de, som nevnt, har vart kjöpt opp 
av handelsmenn östfra.4  Dessuten har de vart meget etterspurt av 
fjellsamene. I Nord-Norge har grenevevingen tydeligvis ganske langt 
tilbake i tiden vart betraktet som noe av en samisk spesialitet. 

1  Finmarkens politiske historie, s. 260. 
2  I. FELLMAN, Handlingar och uppsatser angående finska lappmarken och 

lapparne, I, Hels. 1910, s. 245 f. 
8  Lensrekneskapsböker 1548-1567, V Rekneskap for Bergenhus Len 1566-

1567, s. 247 f., 284; L. Slum Kautokeino og Kautokeinolappene, Oslo 1938, 
s. 13. 

4  KNUT KoLswero, Finnefolket i Ofoten (Nordnorske samlinger VIII), Oslo 
1947, s. 191. 
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Hvor stor dens maksimale utbredelse hos samene har vart, er van-
skelig å fastslå med sikkerhet, men vi vet at den har vart drevet i 
mange sjösamiske distrikter både i Troms og Finnmark, hos skol-
tesamene og, som nevnt, hos Kautokeino flyttsamer. Angående öst-
grensen for grenevevingen kan en noe ubestemt uttalekie av GUSTAF 

HALLSTRÖM anföres. Han sier i en omtale av husdyrholdet hos Kola-
samene: »Fåren äro härvidlag de som spela någon större roll, de 
anträffas så långt österut som i Lovosersk, kanske längre . . . Får-
aveln äger rätt stor betydelse för ullens skull. Ranor ha väfts sedan 
gammalt och väfvas än, om ock mera sällan.»' 

Grenene har vart brukt på mange måter både hos samene og deres 
naboer. De har tjent som sengetepper, teltdekker og kombinerte 
hestedekker og kjöretepper.2  På Lofotfisket har de hatt anvendelse 
som sengeunderlag, med skinnfell over.3  Fra Kola finns til og med 
en opplysning om at de har vart brukt som seil i båt.4  Som en 
kuriositet kan nevnes at LINNå inkluderer grener i en oppregning av 
ting som en velstående same betalte sin vordende svigerfar ved 
brudekjöp.3  

Ennu omkring siste århundreskif te har greneveving på oppstadgogn 
vart drevet i mange samebygder i Troms og Finnmark. I fölge opp-
lysninger innhentet av student HARALD EIDITEEM på Norsk Folkemu-
seums Finnmarks-undersökelse i 1952 ble det vevd grener på Lang-
fjordnes i Tana av de nuveerende beboeres besteforeldre. Disse grener 

1  Ymer 1911, s. 265. 
2  Bruken av grener som sengetepper omtalt omkr. 1690 av LIT.rrNsKioLD 

i Speculum Boreale (Nordnorske samlinger IV), s. 148, som teltdekker (»tiäll 
af waldmar») 1671 av SAMUEL RHEEN (Acta Lapponica IV, s. 127 f.). Andre 
opplysninger om grener i eldre tid bl. a. hos A. DE LA MOTRAYE 1718 (1.c., 
s. 113), og ERIK PONTOPPIDAN, NENSAN og andre fra tidsrommet 1750-1850 
(DRAKE, Västerbottenlapparna, Uppsala 1918, s. 121). Nyere kilder bl. a.: Os-
SIAN ELGSTRÖM, Karesuandolapparna, Sthlm. 1922, s. 216, V. TANNER, Skolt-
lapparna (Fennia 49), Hels. 1929, s. 138, note 3, L. SituTR, op. eit., a. 313, 
MANKER, De svenska fjällapparna, Sthlm. 1947, s. 152, G. F. HEIBERG, Opp-
sta'veven, Mål og Minne 1940, s. 1 ff., T. 1. ITKONEN, Suomen lappalaiset I, 
Hels. 1948, s. 511 ff. Illustrasjoner bl. a. Acta Lapponica IV, fig. 105, 121, 122, 
123, 182, HEII3ERG I. C., ITKONEN, op. cit., s. 512 f. 

3  Hålöygmizme 1949, s. 29. 
4  G. HALLSTRÖM, Fataburen 1908, s. 98. 
5  Iter Lapponicum, Sthlm. 1929, s. 167. 
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ble stampet i tönne av to personer med föttene mot hverandre. 
På Stoppogiedde i Laksefjord ble det vevd grener ennu omkring 
1930. Av LEEMS beskrivelse vet vi at oppstadgognen også har vart 
brukt i Porsanger.1  Også i dette århundre har grenevevingen i fölge 
ANNY HAITGEN blomstret her, men grenene har vart vevd på vanlig 
vevstol. De har da vart vevd i to halvdeler, som etterpå er blitt 
sydd sammen. Skoltesamene fra Suenjel og Nuottjavre, som fra 
gammelt av har holdt sauer og vevd grener, har visstnok oppgitt 
grenevevingen etter evakueringen til Enare. (Skriftlig medd. fra dr. 
T. I. ITKoNEx.) 

I dag er det så vidt jeg vet bare i Lyngen at grener veves på 
oppstadgogn. Sentret for denne hjemmeindustri er Manndalen i Kå-
fjord herred, hvor den ennu spiller en viss ökonomisk rolle. Når 
grenevevingen har holdt seg så godt her, skyldes det åpenbart at 
dalen er forholdsvis isolert, uten veiforbindelse med omlandet. Dess-
uten veves det stadig en del i nabobygdene, ~lig inne i selve 
Kåfjorden. En stor del av grenene fra disse bygder er blitt avsatt 
på Skibotn-markedet, hvor handelskvener pleide å kjöpe opp hele 
hestelass og fraktet dem til Finnland. Her er de blitt meget brukt 
som kjörepledd og sengetepper. Det meste av det materiale som min 
artikkel bygger på, skriver seg fra disse trakter. Dette gjelder også 
G. F. HEIBERGS artikkel om samisk greneveving i Mål og Minne 
(se note 7). Det skoltesamiske materiale jeg har hatt adgang til, 
er dels samlet av dr. T. I. ITKONEN, dels av professor SAM= 
PAULARARIII. 

Mine viktigste kilder i Lyngen har vwrt fölgende personer: 
HANNA JAMOBSEN (forkortet: H. J.), Kåfjord. F. 1882 i Olderdalen, 

Kåfj ord. Hun opplyste at både hennes mor, tanter og bestemor hadde 
vffirt greneveversker. Selv hadde hun vevd ca. 100 grener, men hennes 
bestemor hadde vevd ca. 800. 

ANNE BLomsTERLI (A. B.), Manndalen. F. ca. 1890. Hun oppga å ha 
vevd ikke mindre enn 1 000 grener, 45n gang 100 i löpet av to år. 

HELENE MIKALSEN (H. M.), Manndalen. F. 1905 i Manndalen. Hun 
brukte (1952) mest norsk, også når det gjaldt greneveving, men i hennes 
barndomshjem hadde det inert talt mest samisk. 

1  Beskrivelse over Finmarkens Lapper, s. 372 f. 
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NILS SKARDAL (N. S.), Skardal (samisk: Skeolvitgigi: »Skarvdalen»), 
Käfjord. F. 1900. 

Skriftlige opplysninger har jeg mottatt fra HANS ERDISEN, Birtavarre, 
Kåfjord (f. 1892), og MIKAL ERIKSEN (M. E.), Samuelsberg, Manndalen 
(f. 1889). Som nevnt har jeg også fått verdifulle opplysninger fra skole-
bestyrer ANNY HAUGEN, Kviby i Alta. 

Ved behandlingen av det norröne og nordnorske ordtilfang har jeg 
fått verdifulle råd og opplysninger fra professor ANNE HOLTSMARK og dr. 
HALLFRID CHRISTIANSEN. Endelig har jeg under utarbeidelsen av artik-
kelen stadig nydt godt av konservator MARTA HOFFMANNS store sakkun-
skap når det gjelder tekniske detaljer. Tegningene er utfört av fröken 
UNNI FURST, Norsk Folkemuseum. 

Alle disse personer, og også unevnte, mer tilfeldige hjemmelsmenn, vil 
jeg få si en hjertelig takk. 

Jeg går så over til grenevevingens samiske terminologi, og begyn-
ner med mer almirmelige termini: 

Det felles-samiske ord for å veve er gåddit (K. N. ggddet). Dessuten 
har det alminnelig betydningen 'binde (fiskegarn)' og 'strikke'. Det 
synes å vxre et gammelt finsk-ugrisk ord for tekstilt arbeid. De 
tilsvarende former i andre finsk-ugriske språk har lignende betyd-
ninger som det samiske ord: fi. kutoa 'väf va, sticka (strumpa), knyta, 
binda (nät), knyppla, fläta', mordvinsk kodams 'veve, flette, knipple', 
syrjensk kuini id., etc. Ordet er tydeligvis meget gammelt i samisk, 
selv om det muligens opprinnelig er lånt fra finsk, men det er van-
skelig å avgj öre hvor gammel betydningen 'veve' er i samisk. Det 
er sannsynlig at ordet i samisk har vmrt brukt om å binde fiskegarn 
för det ble brukt om veving. 

For 'renning', 'varp' synes det ikke å eksistere noen folies samisk 
betegnelse. I Troms (Lyngen), Finnmark og blant skoltene brukes 
avledninger av verbet 6uoHot 'stå', hvilket i og for seg viser hen 
på oppstadgognen: Troms og Finnmark uozza, pl. Lyngen, Kauto-
keino uch'iiamat, Nesseby uoiccmak, Polmak, Karasjok uo5.5agak ; 
skoltesamisk bUoMalm. Sydgrensen for disse avledninger kjenner jeg 
ikke. Det er mulig at de er dannet etter nordisk forbilde. Cfr. Ross 
Uppstad m. A2  Rending i Opstandervwv, Senja. Islandsk uppi-
stada id. (MATHrAs I)6R6ARsoN). (Men også andre steder finnes analoge 
navn, f. eks. lat. stamen, tu l stare 'stå'.) — I Snåsa brukes i fölge 
LAGERCRANTZ ordet rennek, som sikkert er et yngre lån, = no. ren- 
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ning.1  HEIBERGS opplysning om at varpen i Lyngen heter balto må 
bero på en misforståelse (se nedenfor). 

For 'veft', 'innslag' brukes likeledes i mange samiske dialekter 
et samisk ord, avledet av gliddit 'veve': Troms, Finnmark gåda, pl. 
getddagat (-gak). Dette kan vxre oversettelse av no. vett. Det meget 
brukte verbale avl.suff. -ag- danner bl. a. substantiver som betegner 
et middel til å utföre handlingen. Men avledningen svarer også 
nöyaktig til det finske ord for 'veft', kude. I skoltesamisk brukes 
sammensetningen kadem-lajje (T. I. ITKONEN PALTLATIARJII : goddem-
laigi), »vevings-ulltråd». Heller ikke for getda har jeg kunnet fastslå syd-
grensen. Fra Snåsa har LAGERCRANTZ siswiga i denne betydning, et ord 
som jeg forelöpig ikke kan forklare. Ordets förste stavelse er kanskje 
identisk med sis- som i sammensetninger betyr 'inn-'. 

Å ordne renningstrådene, renne veven, för den settes opp, uttryk-
kes i Lyngen og indre Finnmark ved verbet suoptpot, eg. 'kaste'. 
Det samiske ord er sannsynligvis en oversettelse av no. verpa, som 
har dobbeltbetydningen 'kaste' og 'renne (vev)'. Dette oversettelses-
lånet kan godt vxre gammelt, uten at man kan si noe mer bestemt 
om alderen. En ntermere undersökelse vil kanskje vise at suopipot 
brukes om å renne vev i et större område enn ovenfor angitt. I 
Lule har ordet etter H. GRUNDSTRÖM betydningen 'ordne renningen 
til bandvev'. I dette og enkelte andre dialektområder kan suopipot 
og avledninger av dette ord også betegne sying med »overkast», 
tydeligvis en nyere betydning. 

Jeg kommer så til ord som er soerlig mer knyttet til grenevevingen. 
Av praktiske grunner vil også navnene på hovlene bli behandlet 
sammen med disse mer spesielle termini. 

Renningen av greneveven foretas på et eget redskap som består 
av noen trepinner satt ned i et vinkelformet trestykke (fig. 1,5). I 
og med at renningen foretas blir også förste stripa av veven vevet 
på en bandgrind (sa. njuitkom el. njikkom). Dette redskapet kalles 
i Lyngen (N. S., M. E.) (rddno-)suopiponstuolet pl. »(grene-)rennings-
stol» eller (A. B.) (rddno-)suopipon-muorra, pl. -muorat »(grene-) 
rennings-tre» (-trxr). Det förste ord, som svarer til no. rennestol, er 

1  Ordet renna, rinna ble i gammelnorsk ikke brukt om å »renne en vev». 
I denne betydning er ordet kommet hin sammen med det tyske redskap og 
navn Rermbaum rennestol, rennebom, og åpenbart temmelig sent. 
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Fig. 1. Varpestol (rennestol) til grenevev fra Lyngen, Troms. Norsk Folkemuseum 
L 3768 a. 

en forholdsvis ny betegnelse. suopipon-muorra kan derimot godt vare 
et gammelt fagord. Pinnene i rennestolen heter (A. B., Heiberg) 
(rciclno-)suop'pon-soabbit »(grene-)rennings-pinner», hvor soabbit (sg. 
soabibi) er et gammelt samisk ord. 

Selve vevgognen, vevrammen, har ikke noe fast navn på samisk. 
Dette kommer kanskje av at den var satt löst sammen og kunne 
tas fra hverandre. Et alminnelig navn i Lyngen synes å vare rcidno-
muorat »grene-trar». Fra Samuelsberg, Manndalen (M. E.) har jeg 
skriftlig fått oppgitt betegnelsen ratno-veva (= rcidn,o-vievva) »grene-
vev». I Kåfjord kalles vevgognen også rcidno-stuolet pl. »grene-stol» 
eller (H. E.) rådno-gåddin-stuolet »grene-vevings-stol». Skoltesamene 
kaller den ranna-kociciem-muora (T. I. Itkonen) »grene-vevings-treer» 
eller bare rånna-muora (Paulaharju). 

Hver av de loddrette stöttene i vevrammen (fig. 3,a) kalles i Lyngen 
eag'gi 'stötte' eller (N. S.) bwklji 'öre, kroksperre i telt el. gamme', 
begge gamle samiske ord. Hos skoltene kalles de etter T. I. Itkonen 
kuarive, et finsk lånord, = fi. korva 'öre', også brukt om sidestötter 
på heiseinnretninger o. 1. Paulaharju har som navn på stöttene aira 
»åren. Dette navnet skyldes vel at stöttene med sin bredere avslut-
ning oventil kan minne om årer. 
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Fig. 2. Grenevevgogn fra Sör-Varanger, Finnmark. Norsk Folkemuseum, Samisk 
avdeling. 

Bommen (fig. 3,b) kalles i Lyngen ny' ja eller buntima, begge nordiske 
lånord. rivija er samme ord som no. riv m. 'vindebom, valse, isxr i 
vev', gno. rifr m. (gen. rifjar). Ordet har ganska stor utbredelse i 
samiske dialekter, idet det er belagt fra Finnmark til sydlige svenske 
lappmarker. Betydningen. 'vevebom' er foruten fra Lyngen kjent fra 
Karasjok fjellsamer (K. N.), Karlsöy og Kvmangen (Qvigstad). 
LEEM har fra Porsanger Rivgje 'Vaever-Bommen, Vfflver-Stangen 
i Söe-Lappernes Vacver-Vwrkstxd'. Ellers kan ordet ha betydningen 
'överste trespile på teltdören' og 'kileflå på not'. Den siste betydning 
er mest utbredt, like fra Kautokeino til Lycksele. Formen rivija 
(svensk-samisk ribja) synes å gå tilbake på en urnordisk stamme 
*ribju, som da må vffire en (feminin) sidestamme til rifr som er 
en i-stamme. Det kan bemerkes at svenske dialekter har flere stam-
mer: rev, riva, m., og rivu f. Hvis Leems form er riktig, må den 
gå tilbake på en stamme med a i 2. stav. (som i gen. sg. -ar pl. -a). 

Det andre navnet på bommen, bumima, må vxre et langt yngre 



4 DEN SAMISKE GRENEVEVINGEN OG DENS TERMINOLOGI 

b 
J 

eeg e e BBBBB i BB affiell1111111141111111111111111i1,•"13. 

maccutcrt~.- 

I'Ii:I!jIfiII!IIII:IlI 'fl ILN rigiimo
'Ii

mill.  
19.1.11,1011.2 lilk 

11101.1141111111NIRNI9111[ 
'•' iii 

 , tfo4.0 " t 
iii 

9,4 ter* 91," 
Fig. 3. Grenevevgogn fra Lyngen, Troms. Norsk Folkemuseum, L 3767. 

sidestöttene, 
bommen, 

o) stopperen i enden av bommen, 
hovelskaftet (hoveltreet), 
tverr-treet nedenfor hovelskaftet, 
tråden som går (i lökker) gjennom rermingen ovenfor e, 
knaggene som hovelskaftet hviler på, 
steinene som holder renningen stram. 
oppsetningsband, »forvev». 

lån. Det svarer tu l ordet bom, og finnes i skiftende form rundt om i 
clialektene som navn på bommen i flatvev-stol. Det er verdt å legge 
merke tu l at rivtja sjelden brukes om bommen i flatvev, et godt 
indisium på at det er et eldre lån. 

Skoltesamenes vevgogn har ingen egentlig bom. Her er stöttene 
oventil forbundet ved en flat list, vuaivskatmuorra, ca. 6-7 cm bred 
og 2 cm tykk (Paulaharju). Navnet kommer av at den förste stripen 
av veven, vuaivskat, festes til den. (Om vuaivskat se nedenfor.) 

Den pinnen i enden av bommen som denne vris rundt med, og 
som også tjener som stopper (fig. 3,c), kalles i Kåfjord (H. J. og 
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andre) riv'ja-soabibi »bom-kjepp» eller (N. SJ rivija-nkiv'li »bom-
knagg», i Manndalen (M. E.) også rett og slett pinina »pinnen». Hei-
berg har betegnelsen giessan-soabibi »inmmllings-pinne». giessan er ver-
balnomen til giessat 'nöste, rulle inn, svöpe, vikle' etc., og er like- 
som soab'bi et gammelt samisk ord. 

Hoveltreet (fig. 3,d) og tverrslåen lenger nede (fig. 3,e) kalles i 
Lyngen med en fellesbetegnelse rddno-soabbit »grenekjeppene». Hvert 
av disse tverrtrar har til dels forskjellig navn i dialektene. Som 
navn på hoveltreet har jeg både i Manndalen og Kåfjord fått opp-
gitt civil-soabibi »hovel-kjepp» (og d-muorra »hovel-tre»), i Kåfjord 
(II. M., N. S.) også niiisa-soabibi id. civi/ er et nordisk lånord som 
det ikke er så lett å bedömme alderen på, = no. dial. havald n. 
(pl. hovold), isl. hafald, far. havald 'hovel, veversylle' (cfr. Qvigstad, 
NL). Ordet synes bara å, forekomme i sjösamiske dialekter, og i 
noe varierende form: Kalfjord aveld el. avel, Vesterålen Civil, pl. 
"(mak-  , Finnmark avel, gen. avve/ (NL). Til tross for de ulike dialekt-
former er det ikke utelukket at ordet kan vare lånt fra urnordisk 
(*habadla), idet det kan vare stöpt om på forskjellig vis så det 
passer bedre inn i mer vanlige samiske böyningstyper. Fra Older-
dalen har Heiberg den merkelige form avildam-soabbe ved siden av 
avil som navn på hoveltreet. 1. ledd aviklam ser ut som et verbal-
nomen til et ikke belagt verbum »avildit» (som eventuelt kunne 
bety »bruke hovlene»), men det er heller ikke utelukket at det her 
skjuler seg en relikt genitiv *avildan. I det andre navnet på hovel- 
treet, nii.sa-soab'bi, inngår et finsk lånord: niiisa fi. niisi, pl. nu- 
det 'hovel', som også i Finnmarks innlandsdialekter og Nesseby er 
brukt som navn på hovlene. Dette ordet er sannsynligvis kommet 
inn sammen med de finske kolonister som fra ca. 1700 begynte å 
slå seg ned i Finnmark. 

Skoltesamene har et navn av russisk opprinnelse på hovlene: 
nehttnets = russ. nitjanitsyi. Hoveltreet heter i fölge Paulaharju nette-
nets paalgas »hovel-kjepp» (paalgas = fi. palkas 'kjepp'), og de ren-
ningstrådene som går gjennom hovellökkene nettenets laigi »hovel-
tråden». laigi (ldiigi) er det samiske ordet for ulltråd, ullgarn, = 
fi. lanka. 

Som navn på det nederste tverrtreet på Lyngen-vevstolen (fig. 
3,e) har jeg fått oppgitt gierrin-soabibi (Heiberg gierin-soabbe) ved 
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siden av g.-muorra. 1. ledd av sammensetningen ser ut som verbal-
nomen til et verb gierrit. Et slikt verbum finns i Kautokeino, og 
betegner i fölge Konrad Nielsen en sarlig måte å strikke på. Verbet 
henger tydeligvis sammen med gierri 'snur'. Sannsynligvis er det 
samme strikkeinåte som i Norge heter 'strikke med vend'. Etter hva 
professor ANNE HOLTSMARK opplyser blir da hver maske vridd, så 
man får en snur. Hele strikkingen blir da strammere, hardere. I 
Olderdalen kan denne tverrstokken etter Heiberg også kalles juök-
kemuorra. Dette må vd l forståes som juokkim-muorra »delings-tre», 
som igjen kan vare en oversettelse av fi. jako-sauva (Heiberg jago-
savva) »delings-kjepp». Et tredje navn på denne stokken er ladnja-
muorra, som etter opplysning av ANN HAUGEN har vart brukt i 
Kautokeino. ladnja er et gammelt samisk ord som betyr 'åpning 
mellom lag, skill (skjel) i vev' etc., og sammensetningen svarar 
altså til norsk skil-tre. 

På skoltesamenes vevramme har det nederste tverrtre en noe 
annen funksjon enn på Lyngen-samenes. Det er her fastspikret til 
nedre ende av sidestöttene, og den ene halvdel av renningtrådene 
er festet til det. I fölge Paulaharju kalles det sielgimuorra, åpenbart 
et finsk oversettelseslån, = fi. selkäpuu »ryggtre», 'tverrtre'. 

Like over dette tverrtreet er det på Lyngen-vevgognen lökket eller 
heklet en tråd gjennom renningen, som skal holde renningstrådene 
fra hverandre (fig. 3,f). Vanligvis er denne tråden av hamp. 
Både i Kåfjord (N. S.) og Manndalen (A. B.) har jeg fått oppgitt 
gierrin-åripo som navn på den. 1. ledd har vi nettopp mött i 
sammensetningen g.-soabibi, 2. ledd betyr 'tråd (ikke av ull)', og 
er et urnordisk lånord ( = gno. km, cfr. NL). Heiberg har gierin- 
laige (= »gierrin-lcii9i»). Om 'ulltråd', se ovenf or. 

Etter opplysninger fra flere hjemmelsmenn i Kåfj ord og Mann-
dalen kalles hver av de klöftede knaggene som hoveltreet hviler 
på, aziza. Detta ordet brukes (N. S.) også om stroppen (av skinn 
eller tau) i en gammeldags båtkeip, tolk, cidnjo, og om et hengsel 
med snuer i hver ende, som et fiskesökk (en »jarnstein») er opp-
hengt i. Ordet synes å stå isolert i samisk og er vol opprinnelig 
et lånord, = no. 1tengsla. Det er i så fall rimeligvis lånt etter over-
gangen -ps- > -V8- i Finnmarksamisk (cfr. bavsa 'leppe' = sydsa. 
&tymus, baysama), men för overgangen -nds- > -dds- (-zz-). N. S., 
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Kåfjord, brukte også cidnjo (K. N. agvo) som navn på disse knagger, 
et urnordisk lånord, cfr. gno. Mr 'keip, tollegang på båt'. Interes-
sant nok har Paulaharju opptegnet samme navn på hoveltreets 
knagger hos skoltesamene: avva. Det er derfor mulig at dette er 
et gammelt navn på denne detalj. T. Itkonen har også opptegnet 
et navn av samisk opprinnelse : bielige (= K. N. bxlige) 'tommel-
finger'. Samme ord har jeg av en enkelt person i Kåfjord fått 
oppgitt som navn på bomleiet, men de fleste har hevdet at dette 
ikke har noe saarskilt navn. Dog kan det, hvis stöttene har en 
selvvokset klöft i enden, kalles suor'gi, et gammelt samisk ord — 
'arm på en gaffelgren, forgrening'. Heiberg Bier uttrykkelig at 
bomleiet ikke har sxrskilt navn. 

Renningen holdes på Lyngen-vevgognen strammet ved hjelp av 
steiner som endene av renningstrådene bundtvis er nöstet rundt 
(fig. 3,h). Selve steinene kalles rcidno-Mgit »grenesteinene, mens 
en stein med tråd nöstet rundt heter fietiti, akk. fietti (N. 5., 
A. B., H. M.; Heiberg fiethi eller fieti). Detta er sikkert samme ord 
som no. fete m. 'Fid, Lok, en vis Deel af Traadene i en Vfflv eller 
i en Haspe' (AAsEN), nisl. feti 'baand hvori vaevstenene hoenger' 
(Toni'). Ordet er muligens lånt i urnordisk tid, men har i så fall 
fått en annen utlyd enn an-stammer av typen Miro = gno. skciri 
'ung måse'. fietiti kan også bygge på oblikk  stamme *feta i gno. 

Som navn på tråddukken som det veves med, har Heiberg addo. 
Denne form har det ikke  lykkes meg å få bekreftet, derimot har 
jeg både i Kåfjord og Manndalen fått oppgitt navnet ud'd,o, akk. 
uddo. Dette ordet henger sannsynligvis sammen med gno. vinda, 
pf. pt. undinn, og bygger da på en urnordisk form *unclö som 
betegnelse på garn som er vundet opp. 

Jeg kommer så til navn på selve grenen og dens enkelte deler : 
En grene heter i samiske dialekter fra Hamaröy-Tysfjord-Lule 

nordover rcidno (rånno), med enkelt konsonant i fremlyd, i sydli-
gere dialekter fra Arjeplog i nord grcidno (kretclno), med gr (kr) i 
fremlyd (cfr. NL). LEEM har Radno, en Rye, et ulden Teppe, 
gausape, pl. ranok. Redde-radno, et ulden Teppe, der er begavet 
med Render af adskillige Farver, og vvet af fiinere Uld-Traade. 
Lindahl & öhrling: Rano, gausape, rana, täcke, v. krano. Krano, 
gausape, stragulum, quo sternitur lectus, rya, sängtäcke, rana. 
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Formene med gr- (kr-) viser at ordet ikke er opprinnelig sa-
misk, og at det heller ikke opprinnelig kan bygge på finsk raanu 
(bortsett fra at enkelte nordöstlige dialekter kan ha fått ordet ved 
finsk formidling). Qvigstad har derfor utvilsomt rett når han opp-
fatter ordet som et nordisk lånord, no. grenja, gren etc. 

Av det nordiske originalord kan fölgende former anföres: ÄASEN : 

Gren (e.) f. 1) et Twppe; 2) en tynd Sky. Voss. Maaske rettere 
Gren, jf. Grema [f., tynd sky, lange og tynde Skystriber. Sogn 
Hall. Tildee1s Gremma]. Grenja f. et Txppe, et slags flosset Aakkmde. 
Paa Sdm. Grenig, om et Stykke tyndt og grovt Töi. I Norcll. Gren 
og Grein om et grovt Uldtxppe. Fra Norsk Ordbokverks samlinger 
har jeg fått fölgende former: Tjeldsund grena (ei) ei heimeveven 
matta (löper) på golvet, men og ei ottergrena hula till otteren . . . 
(Godt kjende ord og brukte.); Sörfjord i Troms grene (ei) matte, 
vove av tjukt vyrke, noko det same som golvmattor, men brukas 
helst til sengunderlag; Sunnylven grenje (ei) kvitel av grovt og 
hardspunne garn eller og av fillor; Volda grenje (ei) eit sengeteppe 
vove av hampetråd til varp og uppklipte fillestrimlar til vevt; 
Hardanger grenja f. eit flossut åklde (sengeteppe); Skjerstad i 
Salten gran f. (utan böygning) gjenomsynleg tunt ty: da e så tynt 
at da e berre som ei gren. Dr. HALLFRID CHRISTIANSEN har meddelt 
fölgende former: Sömna, Sör-Helgeland ei lervgrein 'fillerye', gren-
matta id.; Nesna grein f. 'teppe, rye, helst med grovere materialer 
og vevning'; senggrein 'ull-laken til seng' ; golvgrein 'fillerye til gulv' ; 
Bjarköy grena (lang w) f. 'fillerye'; grenvev m. 'fillerye i veven, 
under vevning'; Hillesöy gren f. 'fillerye'; Kåfjord gren 'tykt 
ullteppe'. 

Av disse former kan nordno. grena ligge til grunn for samisk 
grcidno, rcidno. Man må da gå ut fra best. form gren°. En nöy-
aktig analogi har vi i lånordet nåppo (nahpo) Tysfj., Ofoten, Len- 
vik, Ibestad, Vesterålen, Balsfjord — no. nepa f. (QvmsTAD). I dia- 
lekter lenger syd har dette ordet i samisk fått w el. e. Dette ordet 
kan ikke höre til de eldste nordiske lånord i samisk allerede av 
den grunn at nepen tidligst er brakt til Norge i vikingtiden, og 
til Nord-Norge er den sannsynligvis kommet en god stund senere. 
En na9rmere analyse av nordno. grena tyder på at heller ikke råd» 
hörer til de meget gamle nordiske lånord. 



46 ASBJÖRN NESHEIM 

Formene grena, gren, grein, grenja osv. henger tydeligvis sammen, 
men er så vidt jeg vet ennu ikke blitt tilfredsstillende forklart. 
ALF TORE har under tvil stulet grenja sammen med no. gron 'mule', 
gno. gren f. 'mundskjegg', og den opprinnelige betydning skulle 
da vmre 'skjegget', d. e. flosset. Sammenstillingen virker hverken 
lydlig eller betydningsmessig helt overbevisende. Den overveiende 
vestnordiske utbredelse grena etc. har, kunne bringe tanken hen 
på lån utenfra. Jeg tror allikevel formene er å forklare ut fra norsk, 
og at de sannsynligvis er oppstått i Vest-Norge. Etter min mening 
har man å gjöre med ord av deskriptiv karakter, som henger sam-
men med verbet grina, gno. grina lortreekke Munden (f. ex. i Vrede, 
ved Latter eller Graad) saa at Tmnderne komme tilsyne' (Fn.ungER). 
Til den germ. rot *gri i grina finns en rekke avledninger med 
betydninger som 'grine, sprike, ha åpninger' o. 1. Eks.: grisa 'grine, 
vise tenner, veere utett' (Tel.), gris (gres) 'utett', grisen 'grov, utett, 
hullet', grein f. 'gren, forgrening', etc. (Tony). 

Hvis denne sammenstilling er riktig, kan enten mönsterstripene 
eller den löse vevemåte tenkes å ligge til grunn for navnet. Sann-
synligvis er det mönsterstripene som ligger til grunn, på lignende 
måte som Aasen gren er brukt om skystriper over himmelen. Det 
er også verdt å. legge merke til at visse mönsterstriper kalles ten-
ner, hvilket igjen bringer tanken hen på et grin. Det kan i denne 
forbindelse påpekes at grina i norske dialekter også kan brukes 
om söm som er åpen, grinen' 

Formen grena må forutsettes å bygge på et eldre grina, med 
kort i. Til vekslingen grina — *grina sl. ordpar som gno. skri& 
(vb.) — skri& (s.) og rita (vb.) — rita (s.). Senkningen av i til .w må 
skyldes fölgende n. Til sammenligning kan nevnes at gno. sina i 
enkelte nordnorske dialekter har utviklet seg til sena. Ross skriver 
således (Till. III) sEen(n)a Fosen, Helg., Senja. Fra Sömna har 
ILtur.wmo CHRISTIANSEN foruten sena meddelt tenor gno. pinurr 
m. 'tinar, hard ved i tre'. (En lignende senkning foran ni i ~ding 
(Vesterålen) = dimling (skjult tapp i vegg.) Denne senkning har etter 

1  Det finns en lignende gruppe deskriptive avledninger med forskjellig av-
lydstrinn til en rot *gli, med betydninger som 'glimte, lyse gjennom en liten 
åpning, vise tenner, (vare) tyntstående, utett' etc. Disse to grupper har sann-
synligvis gjensidig övet innflytelse på hverandre. 
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all sannsynlighet foregått etter gammelnorsk tid. Ordet må vare kom-
met inn i samisk först etter at denne senkning er skjedd, og altså 
etter gammelnorsk tid, men sikkert en god stund för 1500-tallet, da 
grenene dukker opp i skatteregnskapene. Som de fleste eldre nor-
diske lånord i samisk må (g)radno antas först å ha vunnet inn-
pass i sjösamiske dialekter. Når vi i så mange sjösamiske dialekter 
finner enkel konsonant (r) i fremlyd, kan dette delvis skyldes senere 
påvirkning fra fjellsamiske dialekter. Nettopp i gamle sjösamiske 
dialekter kan man vente å finne no. gjengitt med samisk å. En 
slik gjengivelse må åpenbart bero på en w-aktig uttale av »klar a» 
i vedk. samiske dialekter, og denne uttale av ci (bl. a. foran o i 2. 
stav.) finner man i dag i dialekter som står i nar sammenheng 
med gamle sjösamiske dialekter, nemlig Enare- og skoltesamisk. 
Cfr. også sagaenes semsveinn = samesvein, som viner hen på en a-
aktig uttale av a i same (N. F. scibmi). 

LEEM Redde-radno synes å svare til et no. *renda(d)-grxna: AASEN 
renda,c1 'stribet ; saaledes blaarendad, svartrendad og fl. Vavet Töi 
siges at vare »rendat med Veften», naar det er stribet paatvwrs 
ved 'siat af forskjellig Farve ; derimot »rendat med Varpet», naar 
Striberne dannes af Rendegarnet.' Cfr. Polmak, Karasjok r.wdide, 
Polm. bl. a. i rEedicM-facicel 'vott med tre render rundt håndleddet' 
(Konrad Nielsen). rcedide er åpenbart ikke et sarlig gammelt lån, 
men hörer heller ikke til de nyeste, da -nd- er blitt assimilert 
til -dd-. 

Jeg kommer så til navnene på de enkelte deler av grenen: 
Den aller förste stripen på grenen, »forveven», som veves på 

bandgrind samtidig med at veven rennes (fig. 3,i; 4,a), heter i Lyngen 
vcir. fi. Dette synes å vare et urnordisk lånord, = urno. *hvarfa 
(hvor ennu var utstemt) = gno. kvar/ n. 'krins, ring' etc., no. 
kvarv n. 'Kreds, Ring, Omgang i en Bygning' (Aasen). Navnet 
kommer vel enten av at bandet, når det blir vevet, legges i en 
bue, ring, eller av at det utgjör förste »omfar» i veven. Til den 
siste mulighet cfr. nordno. kverv om en enkelt rad masker i et 
fiskegarn. Til fordel for den förste forklaring taler at bandet i fölge 
Heiberg også kan hete gavre = getv'ri, en betegnelse for noe sona 
er vridd, kroket. Cfr. Leem Gavrre 'saaledes kroget at begge En-
derne vende ned, men Bugten op ad'. Til konsonantismen i vciri fi 
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Fig. 4. Detalj av flerfarget grene. (Etter skisse av Anny Haugen.) a) mir' f i, b) 
lioito, c) Milo el. vuoddo, d) ddiki el. stdppi. vår' (a) er i röd og grönn mönster- 

veving. 

cfr. Leem Varfo 'en af Traad gjort Hank eller Hempe . . = 
indre Finnmark fcirt, Gellivare vcirtfo, Jokkmokk frirlo < urno. 
*hvarfö-, gno. h,varfa f. 'vidjering'. 

Hos Heiberg er »forveven» (på hans fig. 3) også kalt varpe. Denne 
betegnelse skyldes vel en misforståelse hos opptegneren, som har 
blandet sammen vetrifi og no. varp. Ordet vitripi finns riktignok i 
mange samiske dialekter, men synes bare å vxre brukt om notvarp. 
Hos Heiberg (samme fig.) er varpe også oppgitt å ha samme be. 
tydning som 3uo5ia 'renning'. Heller ikke denne opplysning har jeg 
fått bekreftet. 
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Skoltesamene har etter Paulaharju et eiendommelig navn på denne 
förste stripe av veven: vuaivskat, som ser ut til å vare en avled-
ning av samme type som norsk-samiske avledninger på -kat (-clak, 
-gak osv.) av dyrenavn, og betegner skinn av veclk. dyr (K. N., 
Larebok I, § 195). vuaivskat ser ut tu å vare dannet på en s-av-
ledning av vuaive 'hode, topp, överste ende på ngt.' (no. sa. oai'vi), 
og betyr da egentlig noe slikt som »hodeskinn, endeskinn». Hvor 
gammelt dette navnet er, er umulig å avgj öre. 

Den förste bord på grenen som veves på oppstadgogn (fig. 4, b), 
kalles iisito. Samme navn har kantborden nederst på grenen. Begge 
disse border skiller seg noe ut fra mönsterbordene midt på grenen. 
På grener som veves i dag, mangler tu l dels /isito; således opplyste 
A. B. at hun har sluttet å veve Usito. Dette ordet finns også i 
Tysfjord (lisst() 'Borte', NL) og Gellivare—Jokkmokk (Grundström 
listö 'flätad skoning i kanten på klädesplagg 1. rana; vävt 1. flätat 
band av olikfärgat garn, som sys fast runt nedre kanten av kolten'). 
Etter Lagercrantz kan ordet i Lyngen også bety 'dörpost', og i 
Repparfjord i sammensetningen vuolle-lis'to 'gulvbjelke'. /islo kan 
gå tilbake på urno. nistö- eller en nyere nordnorsk dial.-form (be-
stemt) /isto (ubest. lista) f. 'list, kant, bord, kvarde, rand, stripe'. 
Hos Heiberg er (på fig. 2) list() definert som grenens »överste og 
underste rand (vevet i båndgrinden)». Dette synes bare delvis å 
vare riktig, idet alle mine hjemmelsmenn hevder at /isito er vevet 
på selve vevgognen. 

Etter Usito kommer en vanlig bunn.stripe (fig. 4, c). Alle striper 
med bunnfargen heter i Lyngen batik. Ordet betyr også 'ball' og 
'testikkel'. På grunn av de vidt forskjellige betydninger må vi anta 
at vi har med lydlig sammenf all av to forskjellige ord å gjöre. I 
betydningen 'ball, testikkel' bygger ordet på (senere) urno. *ballo- — 
gno. Mir m., no. ball. I betydningen 'bunnstripe' må det derimot 
antas å gå tilbake på urno. *spak- = gno. spglr m. (u-stamme) 
'spile, sprosse', no. spol m. 'spile, stripe i vevet töy, strimmel' etc. 
Til vokalismen i det samiske ord cfr. bciliko = gno. Mkr m. og 
Otit° = gno. kgttr m., begge u-stammer. (Fra et tidligere urno. trinn 
er åpenbart et lån som gielas 'kjöl' av urno. *laluz.) Man kunne 
ha ventet fremlydende 8- i det nordiske ord bevart, men det 
finns også eksempler på bortfall. (Eks. bal'clo 'isflak' av urno. 
4-547458 Svenska Landsmål 1955 
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*spildiön, *speldiön.) Stammekonsonantens kvantitet er påfallende. 
Man skulle ha ventet vekslingen 11— 1, og ikke il 11. Det er a 
priori sannsynlig at det' her er foregått en »folkeetymologisk» om-
dannelse, og beviset for det finner man i Lule-samisk. Her er opp-
tegnet formen pä,115 -1- 'linje, fåra på tab'löm-fiellY (t.- f : spillebrett ; 
Grundström). Dette er åpenbart samme ord i opprinneligere form. 
Fra Åsele har Nensen pato som betegnelse for punktene på spille-
brettet hvor brikkene står (Drake, s. 290). 

Ordet bcit'lo kommer hos Heiberg frem i den forvrengte form 
balto som navn på renningen (fig. 2, nr. 16). Den gale form kan 
skyldes en bevisst forvrengning fra meddelerskens side. Jeg hadde 
selv vanskeligheter hos en greneveverske med å få oppgitt bcWlo 
på grunn av dette ords dobbeltbetydning. 

Bunnstripene kan også sammenfattes under navnet vicoMO Dette 
er et samisk ord som simpelthen betyr 'bunn'. Denne betegnelse 
brukes i fölge Anny Haugen også i Porsanger. 

Tvers over grenen går et varierende antall mönsterborder (fig. 4,d), 
som hver består av flere enkeltstriper. Jeg har fått oppgitt to 
forskjellige navn på disse border i Lyngen. Til dels brukte samme 
veverske (A. B.) begge navn, og etter hva hun påsto, uten betyd-
ningsforskjell. Det förste av disse navn er dciiini (ddik ni), akk. 
dciini, eventuell (A. B.) »d-tråd». Heiberg har samme 
navn (dame) fra Kåfjord. 

Mimi (K. N. clai' dne) er et nordisk lånord, sannsynligvis lånt fra 
urnordisk (*tain,a-), og samme ord som gno. teinn m. 'renning (av 
et ungt tre), kjepp, spidd; (i poesi også:) stripe'. I betydningen 
'lapp, flikk på båt' er dette ordet belagt like fra Polmak til Tysfj ord. 

Det andre ordet som brukes om en mönsterbord er stcippi, akk. 
stdbi (A. B. også stcippi-lciiigi og, om en kulört bord: how'va-stdppi 
»stas-bord»). Også dette er et nordisk lånord, < urno. *staba-, = gno. 
stafr m. 'stav, stolpe, runebokstav' etc. At dette ordet også har 
vxrt brukt om mönsterstriper fremgår av adjektivet gala& som 
har betydningen 'stripet, randet (f. eks, om seil)'. Ordet stdppi finns 
også i en rekke samiske dialekter utenfor Lyngen, og da gjerne 
med betydningen 'stav (i lagget kar)'. Eiendommelig nok finner vi 
også det samme lånordet i samisk i en form som bygger på den 
urnordiske nominativ: stdbis (stdppds-) < urno. nominativ *stabaz, 
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foruten i en nyere form stetva, stcivva (cfr. NL). Det fremgår ikke 
helt klart hos Qvigstad om stetbis (stavis, Qv. : sta-) både betyr 
'mönsterbord' og 'tönnestav'. Konrad Nielsen oppgir for Polmak 
bare den siste betydning. I indre Finnmark kan dette ordet også 
bety 'emne til (törne)stav'. Det betraktes i siste tilfelle som en 
av de vanlige samiske avledninger på -s med betydning 'emne tul 
det som grunnordet angir'. Det er derfor mulig at steippi er en 
sekundwr form, utledet av stais på grunnlag av ordpar som åttoi'bmi 
'båtstake' og 6uoimis 'emne tu l båtstake'. Betydningen 'mönsterbord' 
er i så fall sammen med betydningen 'stav (i lagget kar)' blitt 
overfört tu l stdppi. En lignende forklaring kan komme i betrakt-
ning for cletiini, idet detinis (K. N. daines) er belagt i betydningen 
'emne tu l lapp (på båt)'. 

Det virker litt eiendommelig at samene skulle ha opptatt to gamle 
lånord for samme detalj. En nmrliggende forklaring er at Mimi 
(ev. dciinis) opprirmelig har betegnet hver av de enkeltstriper som 
en hel mönsterbord består av, og at stdppi (ev. stdbis) har betegnet 
hela borden. 

I Porsanger kalles, etter hva Anny Haugen opplyser, en enkelt 
stripe »swrgkis», som igjen sikkert er samme ord som scirgis (K. N. 
sarges), et samisk ord som betyr 'strek, risp, riss'. En hel bord 
heter hwriva 'stas, pynt', et ord hvis etymologi ikke er sikkert 
forklart. Det samme navn bruker i fölge Paulaharju også skoltene, 
mens de etter T. I. Itkonen kallar den enkelte fargestripe kerje = 
norsk-sa. giriji (K. N. girije), 'flekk av annen farve, spett (på dyr), 
(pl.) forsiringer (ved farve), bok, brev'. Cfr. fi. kirja 'streck, brokig-
het, sirat, brodur'. 

Mönstret »kjerringtenner», en dobbelt rad av små firkanter som 
darmer et sikksakmönster, finner man ofte brukt på vdrifi, den 
överste stripe på grenen. Jeg har også sett det brukt på begge 
sider av midtstripen i mönsterbordene. Et slikt mönster kalles i 
Lyngen stetiinetr-banit»steinbit-tenner» eller scippcin-bdnit »musetenner». 
Forskjellen er i fölge en kilde (N. S.) at i det förste tilfelle de 
överste »tenner» er större enn de nederste, mens i det siste tilfelle 
»tennene» er like store. 

Hvis en eller flere mönsterstriper er vevd galt, sier man (N. S.) 
at grenen er skieliga, »skjelöyd». 
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Fig. 5. Helene Mikalsen, Manndalen, Troms, ved rennestolen. 

Min undersökelse av grenevevingens terminologi visar klart at 
samene har lwrt grenevevingen av sine norske naboer i urnordisk 
tid. Dette fremgår av nökkelord som ve/0i »forveven» på grene, 
Wik bunnstripe, dciiini og stcippi mönsterstripe, mönsterbord. Ur-
nordiske lånord er sannsynligvis også rivija bom, og /is' to överste 
og nederste parti av grenen (vevet på vevgognen). Eiendommelig 
nok synes navnet på selve grenen, rcidno, å vmre et langt yngre 
lån, opptatt fra nordnorske dialekter etter gammelnorsk tid. Dette 
må sannsynligvis forklares slik at ordet er kommet inn i samisk 
först da grenene har begynt å få betydning som handels- og skatte-
artikkel, hvilket sannsynligvis er skjedd i siste del av middelalderen. 

Hos skoltesamene er terminologien for en stor del forskjellig fra 
de norske samers. Vi finner her flere finske lånord, og også et 
enkelt russisk. Det siste betegner en så viktig teknisk detalj som 
hovel. For vevgognens sidestötter og hoveltreets knagger brukes 
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urnordiske lånord, men disse har andre hovedbetydninger ('åre' og 
'båtkeip' resp.), så det er vanskelig å avgjöre hvor opprinnelig deres 
anvendelse på vevgognen er. Også selve vevgognen skiller seg i 
enkelte detaljer fra de norske samers. Navnet på vevgognen, reuma-
muora »grene-trmr», viser imidlertid vestover. Det sannsynlige er 
derf or at skoltenes greneveving er av nordisk opprinnelse, men at 
dens teknikk og terminologi er blitt modifisert av skoltenes finsk-
talende naboer. 

Le tissage par les Lapons des »grener» (couverture de laine) 
et sa terminologie 

L'auteur diseute la terminologie rattachee au tissage que font les 
Lapons des grener, ainsi qu'on les apello, sortes d'epaisses couvertures de 
laine avec des bandes de motifs en diagonale et que l'on tisse sur un me-
tior vertical de type trås primitif. Cette maniåre de tisser a ete en usage 
jusqu'å nos jours parrni les Lapons de Troms et de Finnmark dans le 
nord de la Norvåge, et parmi les Lapons-skolt dans les regions frontiåres 
de la Finlande et de la Russie. Le but principal de cet article est de mon-
trer oh les Lapons ont appris cette maniåre de tisser. L'auteur croit pou-
voir etablir que plusieurs mots techniques importants sont d'anciens mots 
d'emprunt nordiques, empruntes dås Pepoque du nordique primitif. Voici 
les mots pour differentes parties (ou pour les bandes de motifs) du tissu 
(vår'/i, stippi). Le nom de l'ensouple lui aussi (rivija) semble 
etre un emprunt au nordique primitif. Se basant sur ces mots, l'auteur es-
time pouvoir etablir que les Lapons ont appris cette maniere de tisser de 
lours voisins scandinaves dås Pepoque du nordique primitif, et ceei vraisem-
blablement dans les regions cötiåres du nord de la Norvåge. 

Le nom des tissus acheves (reidno) semble par contre etre un ernprunt 
nordique beaucoup plus recent. Selon l'auteur cela pourrait s'expliquer 
par le fait que ce nom est entre dans la langue lorsque cette eouverture 
de laine a pris, dans la seconde partie du Moyen Ägo, une importance en 
tant que marchandise et objet d'impet. La terminologie des Lapons-
skolt concernant le tissage est en partie differente de celle des Lapons de 
Norvåge car olle contient plusieurs mots d'emprunt au finnois et meme 
un mot nisse. Le mötier lui-meme se distingue par plusieurs details de 
celui qu'emploient les Lapons de Norvåge. Le nom du metier est, par 
eontre, d'origine nordique. L'auteur considåre done comme vraisemblable 
que le tissage de la eouverture des Lapons-skolt est d'origine nordique 
tandis que la teehnique et la terminologie ont ete modifiees par suite de 
l'influence des voisins de langue finnoise. 



Några sydsvenska växtnamn 

AV STEN-BERTIL VIDE (Lund) 

1. Kattaskägg, kaffaskägg, gubbaskägg 

Från tre socknar i Sunnerbo härad i sv. Småland har i LAL:s 
samlingar antecknats ett växtnamn, kattaskägg, som benämning på 
(halv)gräs med hårda styva strån. Beläggen äro följande: kåtafieg 
(utan definition) Agunnaryds s:n, kattasjä,gg 'ett svårt gräs att slå' 
Göteryds s:n och 1cittaskc4g 'sorts gräs, trol. Nardus s tr i c t a' 
Hallaryds s:n. Namnet kattaskägg finns ej belagt från någon annan 
ort i södra Sverige. I Danmark är emellertid katteskff (katskjwg, 
katskeg) det allmänt vedertagna namnet på Nardus stricta och 
är av JENSEN-TUSCH i Nordiske plantenavne antecknat från Jylland. 
Dessutom uppger JENSEN-TUSCH katteskj.wg som namn på C or yn e- 
p h ruso c anes c ens från Thy och Hassing herred samt katskjwg 
för Juncus squarrosus från Salling. 

Från Göteryd uppges, att växten kattaskägg där även kallas gubba-
skägg. Detta senare namn är rätt välbelagt från södra Sverige och 
har tillagts ett flertal olika växter. Oftast är det Tana c et um 
vulg are, som avses med gubbaskägg, men det uppges även som 
namn på Sedum a cr e, Lycopodium-arter samt olika träd-
gårdsväxter med stark doft. Förutom i Göteryd finns namnet an-
givet för gräsliknande växter även i Kristianopels s:n, östra h:d, 
Blekinge (H o 1 cu s lana t u s), V. Karups s:n, Bjäre h:d, Skåne 
(E r io p h or u m-art), samt Glimåkra och Visseltofta s:nar i Göinge, 
Skåne (hårt, halt gräs). Dessutom finns gubbaskäggagräs belagt 
från Glimåkra och Hästveda s:nar i Ö. Göinge med definitionen 
'en svingel-art', resp. 'en svindelart med hårda, styva strån'. Slut-
ligen finna vi i LYTTKENS, Svenska växtnamn, och JENSEN-TUSCH, 
a. a., gubbskägg Nardus strict a belagt från Blekinge. 

1 detta sammanhang är även ett annat växtnamn av intresse, 
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nämligen kaffaskägg, i vars första led ingår ett numera utdött 
dialektord kaffe 'gubbe', som av RIETZ s. 301 dock blott uppgives 
från Skåne. Detta växtnamn är belagt från tre socknar i Allbo h:d 
i Småland, nämligen Härlunda (utan närmare definition), Virestad 
'gräs, trol. Aira flexuos a' och V. Torsås 'starr, halvgräs, som 
på grund av sin kiselhalt skämmer lien förfärligt'. Vidare uppger 
HYLTÅN-CAVALLIUS ordet från Värend (c. 1840) med definitionen 
'hvitstarr' och J. E. LAGERGREN från Småland (c. 1860) med def. 
'starrgräs, carex' samt RIETZ även från Småland med def. Nardus 
stricta. Dessutom finns kaffaskägg 'Tanacetum vulgare' an-
tecknat från Mjällby, Listers h:d, Blekinge. Sex av dessa belägg 
avse alltså halvgräs o. likn. 

Användningen av namnen kattaskägg, kaffaskägg och gubbaskägg 
om (halv)gräs med hårda, styva strån bestämmas av dessa växters 
egenskaper, särskilt i förhållande till lien, och icke av botaniska 
kännemärken och kommer därför inte överallt att vara knuten till 
samma art eller släkte. Oftast synes dock användningen gälla 
Nardus stricta. 

Man frågar sig, om den småländska användningen av kattaskägg 
som växtnamn står i något samband med den danska eller icke. 
Säkerligen är det senare fallet, men på båda ställena har växt-
namnet givetvis föranletts av de hårda och styva strånas likhet 
med kattens morrhår. I ssv. Småland och n. Skåne ligger huvud-
delen av beläggen för katta,skägg och de andra här behandlade 
växtnamnen med samma betydelse inom ett ganska litet område' 
med kaffaskägg i öster, gubbaskägg(agräs) i söder-väster och katta-
skägg centralt och nordligt. Man blir böjd att antaga att av dessa 
växtnamn kaffaskägg där är det primära, men att detta, när dia-
lektens kaffe 'gubbe' blivit obrukligt (kanske på grund av att ett 
annat ord kaffe kommit in och blivit ett av de vanligaste), ersatts 
av gubbaskägg och kattctskägg, i synnerhet som man även i Mjällby 
s:n, Listers h:d, Blekinge, finner en växling kaffe: katt. Från nämnda 
socken upptar SWENNING i sin ordsamling i LAL från 1927 ilhala-
katan som benämning på ett trollväsen som troddes ha sitt till-
håll vid wIlhala (eg. 'eldhällar') på Stiby berg i Mjällby s:n, men 

1 Endast sporadiska belägg för gubbaskägg ligga utanför detta område. 
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anmärker att kilhalakafan synes vara en ursprungligare benäm-
ning.' Senare har doc. S. BENSON muntligt meddelat, att han i Torsö 
by i Mjällby s:n iakttagit formen äilhallakaffen eller äinhallakaffen. 
Sannolikt är denna benämning den ursprungligare, ehuru LAL:s 
nuvarande ortsmeddelare för Mjällby endast känner benämningen 
äilhallakatten och anser att äilhallakaffen är en ombildning som 
gjorts av torsöborna, därför att de i socknen brukat kallas kisse-
katta 'torsökatter'. Utbytet av -kaffe mot -katt ligger här nära till 
då det gäller trollväsen, vilka ju kunna uppträda i kattskepnad 
eller åtföljas av en katt. När Göteryd som synonymer har katta-
skägg och gubbaskägg, så kunna de ha avlöst kaffaskägg, vars för-
led ju var liktydig med gubba- och hade väsentlig likhet med 
katta-, vartill kommer att sammansättningen kattaskägg var en väl 
så träffande benämning på ifrågavarande växter som gubbaskägg. 

2. Droblad m. fl. 

För Plant ag o major finns namnet drobla(d) i LAL:s sam-
lingar antecknat från sju socknar i Medelstads h:d i Blekinge, och 
vidare finns ett belägg från Mjällby sm, Listers h:d, Blekinge, och 
ett från Hovmantorps s:n, Konga h:d, Småland. Av snarlika namn 
på samma växt äro antecknade grobla(d) från Backaryds s:n, Medel-
stads h:d, Blekinge, samt från olika socknar i Allbo, Mo, Sunnerbo, 
Tveta, Västbo, Västra och östbo h:der i Småland, groabla(d) från 
Visseltofta s:n, V. Göinge h:d, Skåne, och Angelstads s:n, Sunnerbo 
h:d, Småland, grodebla(d) från Hakarps s:n, Tveta h:d, Småland, 
samt dra(g)bla(d) från Svensköps s:n, Frosta h:d, Skåne, och Gränna 
lfs, Vista h:d, Småland. 

Av dessa är groblad ett allmänt vedertaget namn, som bildats 
till verbet gro 'läka' på grund av växtens antagna läkande egen-
skaper. I trakter, där betydelsen 'läka' ej är känd hos verbet gro, 
ligger det rätt nära till hands att i stället ansluta växtnamnet 
till groda, och så har man fått formen grodeblacl. Dra(g)blad är 
bildat till verbet draga, ty på många håll hade man den upp-
fattningen, att växten ej blott läker sår utan även »drar ut det 

1  Angående ljudvärdet av tecknet te se J. SWENNING, Folkm. i Lister, Sv. 
Lm. • B 36, s. 15 not 1. 
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onda». Ja, man påstår t.o.m. på något ställe, att om man vänder 
den ena sidan av bladet mot såret, så drages det onda ut, och 
om man lägger den andra sidan mot, så läkes såret. Formen dro-
blad synes vara en kontamination av dra(g)blad och groblad. 

3. Viventorn, virrentorn m. fl. 

Från Skåne finnas antecknade en del belägg på namnen viben-, 
viventorn för 'nyponbuske'. Formen vibentorn är belagd från Frän-
ninge s:n, Färs h:d, och Riseberga s:n, N. Åsbo h:d, och formen 
viventorn från Albo h:d, Lyngby s:n i Bara h:d, Smedstorps s:n 
i Ingelstads h:d, från Ljunits h:d, från Hardeberga s:n i Torna 
h:d samt Ö. Vemmenhögs s:n i Vemmenhögs h:d. Ett belägg från 
Tranås s:n, Ingelstads h:d, har ävenså formen viventorn. Det de-
finieras som 'nyponbuske'? (påstods ha svarta bär)'. Det är högst 
tvivelaktigt att det här gäller en R os a-art. Troligare är, att det 
är Cr at seg u s. Eftersom belägget är så oklart, lämnas det åsido. 

Från Kivik i S. Mellby s:n, Albo h:d, finns viventorn belagt som 
namn på Crat xgus, och från Ivetofta s:n, Villands h:d, är viben-
torn, antecknat som namn på Viburnum opulus. 

Även några andra snarlika namn äro upptecknade i Skåne, i 
regel dock ej på R o s a-arter, nämligen följande: virrentorn 'R o s a-
art' från Ö. Sönnarslövs s:n, Gärds h:d, virrentornctboske 'Cr at se g u s' 
från Hyby s:n, Bara h:d, och verntorn eller värntorn 'R ha mnus 
c at hart icus' från Äsphults s:n, Gärds h:d. Slutligen finns från 
Tranås s:n, Ingelstads h:d, uppgivet virreltorn 'buskväxt; man 
klyvde dess grenar för att använda dem till klåda (dvs. lieringar)'. 
Det är emellertid omöjligt att avgöra vilken växt det är fråga om. 

Ur danska dialekter finnas belagda formerna viventorn (enl. JEN-
sEN-Tuscal, a. a.) och verrentorn (enl. manuskript till Ordbog over 
Danmarks plantenavne1) som namn på Rosa ca nin a. (Båda be-
läggen från Själland.) Från tyskt område upptar PRITZEL 0. JESSEN, 
Die deutschen Volksnamen der Pflanzen, bl. a. följande namn för 
Rosa can in a: weipfeldurn (Mecklenb.), weydaorn (Altmark) samt 
mht. weibzorn, weipkenbom, wipken och mit. wipelbom, wippchenbom. 

'Enl. detta manuskript, vilket välvilligt ställts till mitt förfogande av 
magister JoHAx LANGE, Köpenhamn, är den senare namnformen dock urspr. 
att hänföra till Rhamnus cathartica. 



hypen Lviben 

4  hyben viven(e) 

hyven nypon (m. fl. på n-) 

bipen lus(a)bär 

biffen di luson(bär) 

• !liven 
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Karta över sydsvenska namn för nypon. 

I MENSING, Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch, finna vi wiepel-
dorn, wiep-dorn och wepel-dorn. SCHRöDER uppger i Ablautstudien 
meckl. wepeldurn, nederl. wepeldoren och västflamskt wepelbraam. 
Från mit. äro belagda wepdoorn och wependoorn (enl. VERWIJS 0. 
VERDAM, Mittelnederlandsch Woordenbook.) Från äldre danska an-
för KALKAR, Ordbog til det ffildre danske sprog, jämte hyventorn 
och hjubentorn även formen hviventorn som namn på nyponbusken. 
Dessutom redovisar E. BRUNN i Ägonamn i Rönnebergs härad I 
s. 103 ff. ett åkernamn Huiben tornn, vilket han — säkerligen 
med rätta — anser identiskt med nyponbuskens namn. 
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Innan jag närmare går in på att diskutera växtens namn, skall 
jag lämna en redogörelse för de belägg jag funnit för vissa av 
fruktens, dvs, själva nyponets, namn i södra Sverige samt för lik-
nande namn på danskt och tyskt område. I östra och mellersta 
Skåne dominera viven(e) och viben, i södra lusabär och lusen, i 
nordvästra hyven och hiven jämte 1usa1är.1  För Halland äro an-
tecknade hyben och nyben. 1 till Skåne gränsande delar av Små-
land och Blekinge möta formerna h,ypen, h,ipen, hiben (jämte ett 
par belägg för nyben i Hallaryd och Markaryd i sv. Småland). I 
Småland och Blekinge i övrigt möter nypen o. likn. former på n-.2  

Av danska namn på nypon, som likna de skånska namnen, må 
nämnas hyven (Själland, Fyn), hiven (Bornholm, Falster), hyben 
(Falster, Vendsyssel), hybwr, hjobwr, hjobbwr, jobb.wr, jubbwr (Jyl-
land), jywen (Själland), jubser (Haderslev), lusebwr (Yrö, Själland). 
På tyskt område möter bl. a. enligt SCHRÖDER a. a., nht., mht. 
h,iefe och mit. wepe. 

För att återgå till de skånska Rosa-namnen viben-, viventorn, så 
är den senare leden, -torn, en i Skåne (jämte tjörne) vanlig be-
nämning på taggiga eller torniga buskar av skilda slag. Förleden 
viben-, viven- är tydligen namnet på frukten. Visserligen antydes 
i PRrrzEL o. JESSEN, a. a., att de tyska namnen på wep-, wiep-
skulle ha givits »nach dem schwankenden, schwebenden, wippenden 
Stamme»3, men även om det skulle vara riktigt beträffande de 

En form hiven från Skånes Fagerhults s:n, N. Asbo h:d, är högst tvivel-
aktig. Upptecknaren (som f. ö. är från Luggude h:d, där formen är den normala) 
är osäker om ordets betydelse. Tydligen föreligger här en förväxling med 
hieen 'hallon', som är belagt från socknen. De n-former (niben osv.) vilka 
antecknats i Skåne bero väl närmast på inflytande från riksspråksformen. 

2  Enligt LYTTKENS, a. a., skall även formen vipen ha funnits i Småland. 
LYTTKENS har hämtat denna uppgift ur ett manuskript, De nominibus provin-
cialibus, vilket skrivits av ADAM AFZELIIIS 1780 och förvaras i Uppsala univer-
sitetsbibliotek. De småländska namn, som finnas i detta manuskript, äro från 
Hallaryds socken i sv. Småland. Eftersom denna socken ligger inom området 
för tenuesförmjukningen, så är en form vipen här ej tänkbar. Det måste vara 
en »uppsnyggad» form för ett genuint viben (vilket dock nu är försvunnet ur 
målet). 
' Samma anser MENSING, a. a. 
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tyska namnen (vilket dock är tvivelaktigt), så kan det inte gälla 
för de snarlika skånska namnen. 

Beträffande de sydsvenska namnen på frukten, så syfta lusabär 
och lusen givetvis på att fröna vid beröring med huden orsaka 
en obehaglig klåda. Ändelsen -en (rspr. -on) i lusen är att jämföra 
med den i andra bärnamn, t. ex. nypen, kräsen. 

Formerna hypen, hyben, hyven gå direkt tillbaka på fsv., fda. 
hiupon. Utvecklingsgången är hiupon ( > *hiypen)>hypenl> hyben 2  
> hyven 2. Genom delabialisering y > i 3  få vi en utveckling hypen 
> hipen> hiben> hiven. 

För uppkomsten av former med n- hänvisar jag till HELLQUIST. 
Etymologisk ordbok, art. »nypon». 

Återstå så viben och viven(e). Deras utbredning i förhållande till 
formerna hiben, hiven visar på att de liksom dessa återgå på fsv., 
fda. hiupon. KALKARS mening (a. a., art. »hviventorn») att formerna 
med y (hyben, hyven) skulle vara sekundära till formerna med i 
till följd av utveckling vi> y kan nämnas, men utan vidare för-
kastas. SCHRÖDER har, a. a., sökt härleda såväl fht. hiufa, nht. hiefe, 
fsv. hiupon m. fl. som mlt. wepe, ostfries. wipke m. fl. ur ett ge-
mensamt grundord, germ. heuep. Genom olika betoningsförhållanden 
har man ur detta fått dels en utveckling Mu(e)p> heup (varur 
hiufa o. likn.), dels en utveckling h(e)u43> hwep (varur wepe o. 
likn.). Denna SCHRÖDERS förklaring är icke grundad på en dialekto-
logisk undersökning, vilken i ett fall som detta måste vara mycket 
djupgående, och den har sålunda endast karaktären av en gissning. 
Den kan därför inte användas för förklaring av den skånska väx-
lingen hiben, hiven : viben, viven, alldeles oavsett att det synes osan-
nolikt, att denna växling skulle gå tillbaka till urgermansk tid. 
Det kan ej heller anses sannolikt, att de skånska formerna viben, 
viven(e) gå tillbaka på ett mlt. wepe, ty om det första e i wepe 
är långt (vilket HELLQUIST uppger i Etym. ordbok, 2. uppl., art. 

1  BRONDUM-NIELSEN, Gammeldansk Grammatik 1, s. 332. 
2 » 2, s. 132 f. 
3  Se t. ex. BRONDUM-NIELSEN, a. a. 1, s. 216 f. Sådan delabialisering före-

kommer även framför labial i Halland och Skåne, se t. ex. WIGFORSS, Södra 
Hallands folkmål s. 649 (ordet styver), INGERS, Det sydvästskånska dialektom-
rådet, s. 118 (kryp) o. s. 181 (djup). 
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nypon), så kan de skånska dialekternas i i viben, viven(e) förklaras 
endast såsom uppkommet genom anslutning till hiben, hiven, då 
en övergång e> i i denna ställning eljest icke förekommer i skån-
ska dialekter. De nu anförda förhållandena jäva ej utan bestyrka 
utbredningsförhållandenas vittnesbörd. 

Att fsv., fda. hiupon är utgångsformen för skånemålens såväl 
hiben, hiven, som viben, viven, har redan antagits av BRuHN, a. a. 
och ställe. Utvecklingsgången menar BRuirN vara: hiupon> hyben 
>hiben, hiven> htviben, hwiven> viben, viven. Han skriver: »Sedan 
den nämnda delabialiseringen y > i inträtt, antar jag, att i ett 
stort antal skånska och danska dialekter en attraktion eller kanske 
rättare sagt en fjärrassimilation inträtt på så sätt, att den an-
ljudande konsonanten -h- labialiserats till -hw- genom inverkan av 
den efterföljande labialen -b- och en form hwiben uppstått. . . . 
Därefter har -(h)w- > den dentilabiala konsonanten -v- och resultatet 
har i de berörda dialekterna blivit t9ban — vivan.» 

Den utvecklingsgång BRIIHN förutsatt synes icke antaglig i den 
mån den gäller utvecklingen h> hw under inflytande av den udd-
ljudande labialen i följande stavelse. Svårligen kan labialen ensam 
ha haft en så kraftig verkan. Denna skulle ju vara begränsad till 
detta enda fall, ty eljest ha vi ju t. ex. hiva, häva, häpen, sydsv. 
dial. hypa v. 'kupa'. Det torde förhålla sig så, att labialen icke 
ensam utan tillika med en annan faktor kunnat framkalla en ut-
veckling av h till hw. 

I ställning framför y bildas h med samma läpprundning som y. 
När y i hypen, efter hand delabialiserats och blivit i, har h under 
inflytande av följande stavelses b kunnat bibehålla sin labialitet 
med påföljd att ett labialt glidljud 0, eller w utvecklats framför 
den delabialiserade vokalen. Ett fall med föreliggande betingelser 
för uppkomsten av ett u- eller w-glidljud måste helt naturligt bli 
ganska ensamstående — jag har i varje fall inte kunnat finna 
något annat — men detta bilabiala •glidljud är ju här fonetiskt 
lika naturligt som när i ä. fsv. ett palatalt glidljud (i) utvecklats 
mellan palatalt k eller g vid depalatalisering av omedelbart föl-
jande y till u, t. ex. fsv. kiurtil (isl. kyrtill) 'kjortel', giurpa (isl. 
gyrpa) 'gjorda'. I övrigt erbjuda formerna viben, viven(e) på skånsk 
botten ej något problem. 
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Namnet vibentorn, viventorn är alltså sammansatt av viben, viven 
(<hiupon) samt torn 'taggig buske'. Formen virrentorn från Gärds 
h:d är väl snarast en hybridform av vibentorn och det även från 
Gärds h:d belagda vem-, värntorn 'Rhamnus catharticus'.1  

Beträffande viventorn och virrentornaboske 'Cr a t ae g us', så stå 
dessa två belägg helt ensamma i var sin del av Skåne. Från övriga 
delar av södra Sverige finnas dessa namn eller liknande för Cr a-
tfflgus ej belagda. Växten heter emellertid i Villie s:n, Ljunits h:d, 
vitt tjörne2, och LYTTKENS, a. a., uppger namnet Hvitt Törne. Dessa 
namn svara mot danska dialekters hvidturn, hvidtorn, hvidtjern 
(enl. JENSEN-TUSCH, a. a.) och tyska dialekters weissdorn, witdoren, 
wittdäörn, wittdoorn (enl. PRITZEL o. JESSEN, a. a.). Troligt är, att ett 
mot dessa namn svarande skånskt vidtorn(aboske) tidigare funnits. 
Men ofta nog skilde den skånska allmogen ej på olika sorters torn-
eller taggförsedda buskar, såsom R o s a-arter, Cr at Dag us, Prunus 
spinosa, (vild) Pyrus malus osv., utan kallade dem med ett 
gemensamt namn för torn(e), törne eller tjörne. Det har därför lätt 
kunnat inträffa, att man förväxlat de olika sorterna, och på så 
sätt har Cr atwgus fått sitt namn vidtorn utbytt mot de snarlika 
och mer allmänt förekommande R o s a-namnen 

1  Namnet verntorn el. värntorn 'R hamn us eatharticu s' skiljer sig i fråga 
om förledens vokal från alla de övriga här behandlade namnen. Vi återfinna 
namnet hos LYTTKENS, a. a., vilken har ett stort antal belägg för värrentorn och 
verrentorn samt enstaka belägg för värreltorn, väretorn, virrontorn, virentorn och 
virretorn. 

Eftersom växten har flera namn med förleden get- (t. ex. getapel, getbärs-
träd, gettorn), så har man velat tolka värrentorn o. likn. som innehållande det 
sydsvenska dialektordet väre eller vår 'vädur, bagge, gumse', vilken tolkning i 
stort sett även HELLQUIST i Etym ordb. ansluter sig till. I manuskriptet till 
Ordbog over Danmarks plantenavne (se ovan) framföres emellertid det an-
tagandet, att förleden i värntorn och likn. namn på Rhamnus c at hartieus 
vore att hänföra till stammen i ordet värna. Som stöd för denna uppfattning 
anföres i nämnda manuskript: »Planten er i vid udstrEekning vel isaer på gr. 
af grenenes korsform blevet brugt som vt= mod hekse oa. trolddom (ty. 
hexendorn) . . videre 'hvis du planter det /R. c./ uden for din Der, kan 
Fanden ikke komme ind' (1945 Jul paa Bornholm 43)». Denna tolkning går 
mycket väl ihop med det skånska namnets form. Om förleden varit det skån-
ska väre, var 'vädur', så hade man i stället väntat sig en form *väratorn. 

2  Man skilde i Villie på vitt tjörne 'C r at wgu s' och svårt ( = svart) tjörne 
'Prunus spinosa'. 
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Belägget för vibentorn som namn på V ib ur nu m o p ulu s står 
helt ensamt. Efterleden -torn är i detta fall fullkomligt missvisande, 
då växten saknar taggar eller tornar. Det troliga är, att buskens 
latinska namn, Vib ur n u m, vållat att namnet vibentorn överförts 
på densamma. 

4. Vibenstärt, vivenstärt 

Ett namn, som påminner rätt mycket om de ovan behandlade, 
är det skånska vivenstärt o. likn. Men under det att alla namnen 
i förra avsnittet hänföra sig till buskar, så avser vivenstärt en liten 
ängsblömma, nämligen Car dam in e pr a t ensis. Formen viben-
stärt är belagd från Skarhults s:n, Frosta h:d, och vivenstärt från 
Tottarps s:n, Bara h:d, Ö. Äspinge s:n, Frosta h:d, ö. Hoby s:n, 
Ingelstads h:d, Vallby s:n, Järrestads h:d, S. Sandby s:n, Torna 
h:d, och uppges vara allmän i Oxie h:d. Från Brågarps s:n, Bara 
h:d, är antecknad formen vivestärt, och vivelstärt finns belagd från 
Burlövs s:n, Bara h:d, samt Fjelie, V. Hoby, Igelösa och Stångby 
s:nar i Torna h:d. 

Detta växtnamn har säkerligen intet med dem i föregående av-
snitt att göra. I stället är förleden i detta namn med all sanno-
likhet viba, viva 'vipa'. Man kan jämföra det med schlesw.-holst. 
kiewittsbloom (enl. MENSING, a. a.) dvs. »vip-blomma» som namn på 
samma växt. Efterleden i det skånska namnet är tydligen stärt 'stjärt'. 

Att växten fått namn efter vipan beror givetvis därpå, att den 
har sin växtplats på sådana fuktiga ängar, där vipan gärna håller 
till. Varför växtnamnet som senare led har fått ordet stärt är emel-
lertid svårare att förklara. Någon likhet med vipans stjärt kan 
man knappast finna. Möjligen skulle man våga förklara det så, att 
växten kommer senare på året än fågeln.' Att något som kommer 
efter i rummet kan kallas för stjärt, rumpa, svans osv, är betygat. 
Men även det som kommer efter i tiden kan benämnas så. I sv. 
Småland kallas t. ex. en regnskur, som kommer något efter en 
annan, för råmpan. 

Beträffande växtnamnets olika former, så är ju vivestärt en fullt 
normal sammansättning. Någon form viben-, vivenstärt 'vipstjärt' i 

1  Vipans ankomst till Skåne infaller i regel i mars, men växtens blomnings-
tid är först i maj. 
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ordets egentliga betydelse synes inte vara belagd i LAL:s skånska 
samlingar, men RIETZ uppger det (art. vipa) från Skåne. Att en 
sammansättningsfog -en- inte är främmande för skånska dialekter 
visar ett ord som risengröd 'ris(gryns)gröt'. Formen vivelstärt är säker-
ligen sekundär till vivenst,ärt med anslutning till avledningar på -el. 

5. Virenbom m. 
Från Grevie s:n, Bjäre h:d, Skåne, finns i LAL:s samlingar an-

tecknat virenbom 'Caprifolium'. För detta namn finnas två belägg 
hos LYTTKENS, a. a., (det ena från Halland, som ju gränsar till 
Bjäre h:d) och det tillägges Lonicera periclymenum (vild-
kaprifol). L. anför även vriwrångeliträd och vrivendel för denna växt. 
Från Danmark uppger JENSEN-TUSCH vidbende och från Norge bl. a. 
vi-, vevenclel, vi-, vebendel. Tyska namn anförda av PRITZEL 0. JES-
SEN äro bl. a. waldwinde, wegewinde, wynde, wynclen. Samtliga dessa 
namn syfta tydligen på kaprifolens växtsätt. 

Efterleden i virenbom är tydligen mlt. bom 'träd', och detta tyder 
på att namnet är inlånat från lågtyskan. Jag har dock inte lyckats 
finna något belägg för ett sådant namn där, men detta utesluter 
ju inte, att ett sådant finnes eller har funnits. Förleden hör i varje 
fall till roten i vira 'sno'. Givetvis finns också den möjligheten, 
att namnet som helhet bildats på svenskt område efter mönster 
av andra växtnamn på -bom. 

Andra växtnamn på -bom, vilka i LAL:s samlingar finnas an-
tecknade från södra Sverige, äro det rätt allmänna buxbom samt 
lärkenbom 'L arix d ecidu a' Lyngby s:n, Bara h:d, samt Everöds 
och Veberöds s:nar, Torna h:d, Skåne, spelbom(träd) (utan defini-
tion) Gårdby s:n, Möckleby h:d, Öland, samt sävenbom 'L edum 
p al ust r e' Visseltofta s:n, V. Göinge h:d, Skåne, och säverbom 
'd:o' Hallaryds s:n, Sunnerbo h:d, Småland. 

Samtliga dessa äro tydligen lån från tyskan. Det öländska spel-
bom avser med största sannolikhet Evonymus e ur opxus (flera 
belägg hos LYTTKENS, a. a.) och går tillbaka på t. Spilboum, Spill-
baum osv., som i sin tur gå tillbaka på t. Spinclelbaum o. likn. 
Man använde nämligen träet för tillverkning av vävspindlar eller 
sländor (enl. LYTTKENS, a. a.). I de övriga namnen gå förlederna 
tillbaka på växternas latinska namn (se. t. ex. HELLQUIST, Etym. 
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ordb.), men namnet säven-, resp. säverbom har överflyttats från 
J un iperus s ab in a till den betydligt mer välkända Ledum 
palustre. 

6. Tore, torrkorn 

I Meijerbergs arkiv 2, ss. 76-78, har JOHAN GÖTLIND behandlat 
ett västgötskt växtnamn, tolakorn, vilket enligt beskrivningen på 
växten måste avse det gamla tvåradiga kornet. GÖTLIND anser 
— tydligen med rätta — att det västgötska namnet går tillbaka 
på ett från östdanskt språkområde lånat *toradkorn, vilket dock ej 
synes vara belagt. »Emellertid föreligga», skriver GÖTLIND, »från 
Skåne ett par belägg, som visa, att ordet tvåradkorn finnes: tyd-
'babyn' Vemmenhögs h., tåorakörn 2  Köpinge, Gärds h., »wåoraa-
korn Träne, Gärds h.» I en fotnot tillägger han: ». . . doc. G. Hed-
ström . . . anser, att uppteckningen från Vemmenhög bör ha formen 
*törakörn, då två här har formen to.» Härtill kan ytterligare nämnas, 
att från Ingelstads och Järrestads h:der finns belagd en form tömma-
köhn (bildad till kas, f. 'rad'), vilken styrker HEDSTRÖMS mening. 

Från Vittaryds s:n, Sunnerbo h:d, Småland, finns antecknat ordet 
tökkönn 'säges ha varit mkt likt vete'. Detta måste vara samma 
som det västgötska tolakorn, som. ju också (enl. GÖTLINDS sagesman) 
haft en viss likhet med vete. Denna form från Vittaryd synes 
styrka Göm-rum antagande om lån från östdanska dialekter. Räkne-
ordet 'två' heter i vittarydsmålet pwa eller pq, och dialektns 
motsvarighet till rspr. tvårad(s)korn skulle tydligen bliva tts(w)iltaa-
köhn e. dyl. Det verkar därför som om växtnamnet söderifrån in-
lånats i dialekten t. ex. under formen *tolhakohn och aldrig anslutits 
till räkneordat 'två' eller subst. 'rad'. I stället har man uppfattat 
ordet som en tvåledad sammansättning med a som bindevokal. 
Som beteckning för en speciell kornsort har ordet emellertid an-
vänts som varuord och då fått en uppsnyggad form utan den så-
som dialektal kända bindevokalen. I denna form är förkortning av 
förledens vokal en normal företeelse i Vittaryd, där vi t. ex. finna 
biipt 'bråddjupt', bithöbcon 'bukgjorden', smbskubla 'kärl att ha 
smör i', stöstbgn 'storstuga'. 

1 Skall enl. originaluppt. vara -koin. 
2 » » » * Noraakeyn. 

5-547458 Svenska Landsmål 1955 
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Slutligen finns från Långaryds s:n, Västbo h:d, Småland, upp-
tecknat tima 'ett sädesslag', vilket väl inte kan vara något annat 
än en ellips av ett *ton(a)kohn eller liknande. Man har uppfattat 
detta ord som sammansatt av tore och korn på samma sätt som 
finnråg av finne och råg, klashavre av klase och havre, hagahö av 
hage och hö, selapinne av sele och pinne osv. När så förleden i 
*tQh(a)kohn lösgjorts, så har man i analogi med de nämnda orden 
fått formen tima. 

Quelques noms de plantes dans le Sud de la Sukle 

Dans cet article sont traitäs quelques noms populaires de plantes, noms 
empruntes aux collections des archives de dialectologie et de folklore de 
Lund .1. Kaffaskägg 'Nardus stricta' et semblables est composä de kaffe 
(vieillard) et skägg (barbe). Quand kaffe au sens de vieillard est sorti de 
l'usage, on a forme å la place le mot de kattaskägg qui, du point de vue.  
de la forme, est analogue et est form 6 de katt (chat) et skägg (barbe) ou 
son homonyme gubbaskägg (barbe du vieillard). 2. Droblacl 'Plantago 
major' semble une contamination de dragblad et groblad. 3. Dans viben-, 
viventorn (buisson d'äglantier), la premiere partie du mot est viben, viven, 
'nyponfrukt' (fruit de l'eglantier), qui semble developpe å partir d'un 
mot ancien suedois, ancien danois hiupon (> hyben > hwiben > viben, 
viven). Il faut pour cela supposer que h, qui devant y se prononce avec 
le meme arrondissement des levres que y, a, au passage y > i, sons l'in-
fluence d'un b suivant, garde, son caractäre de labiale, ce qui a eu pour 
consequence qu'une coulante labiale (u ou w) s'est developpee devant le 
i. Virrentorn (le buisson d'6glantier) est une forme hybride de vibentorn, 
dont nous venons de parler, et de vem-, värntorn, 'Rhamnus cathartica'. 
Viven-, virrentorn designant le 'Cratxgus' suppose vraisemblablement un 
*vittorn qui aurait (Stä confondu avec le nom de Peglantier. La seconde 
partie du mot se retrouve dans tous les norna: torn (buisson epineux). 
4. Vivenstärt et analogues 'Cardamine pratensis' est formä de vipa (van-
neau) et de stämt (stjärt), queue. 5. Virenbom 'Lonicera periclymenum', 
buis, 'Buxus sempervirens', lärkenbam. 'Lans decidua' spelbom 'Evonymus 
europaeus' et säver-, sävenbom 'Ledum palustre' (pris de Juniperus sabina) 
sont venus de l'allemand (la seconde partie du mot est le bas-allemand 
bom) ou bien aussi elle a 6te formee sur le sol nordique d'apres un modele 
allemand. 6. Torre, dans le dialecte du Småland, torrkorn, sorte de' Hor-
deum' semble (ainsi que J. Götlind l'a suppose pour le mot de Vestro-
gothie tolakorn) remonter å un mot danois de l'Est torad korn, c'est-å-dire 
två-rad-korn (b16 sur deux rangs). 



Ljungpipare — regnpipare 
AV OLOF GJERDMAN (Uppsala) 

Då jag en vår för några år sedan tjänstgjorde som censor vid 
läroverket i Kalmar for jag en ledig dag över till Öland för att, 
som jag hoppades, få tillfälle att lyssna på ljungpiparen, en fågel 
som jag vid den tiden hade fått intresse för. Nuvarande laboratorn 
vid zoologiska institutionen i Uppsala, Bertil Kullenberg, som då 
vistades på Öland, följde mig till en plats på alvaren där fågeln 
brukade hålla till. Där satt jag också sedan ett par timmar och 
lyssnade, på respektfullt avstånd omgiven av några ljungpipare. 

I Europa lever ljungpiparen (Pluvialis apricaria, Charadrius apri-
carius L.) sommartid från omkring 53:dje breddgraden norrut upp 
mot polcirkeln. På hösten drar han sig söderut, och vintern tillbrin-
gas av stora skaror ljungpipare i Västeuropas kustländer. För sitt 
kötts skull har de sedan mycket länge varit föremål för fångst. 

I Sverige går fågeln under många olika namn, t. ex. alvargrim, 
alvarhika, ljungpipare, ljungvipa, ljungspov, ljungspole, brockfågel, 
hagatitta, hagetyta, lerpipa, lerbena, lertrana, etterhöna, hedheka, moss-
pytta, myrpytta, mosstippa, åkertupp, åkerhöna, åkerhöns. I det namn-
material som jag erhållit från landsmåls- och folklivsarkiven i vårt 
land saknas däremot 'regnpipare' som namn på ljungpiparen eller 
är mycket osäkert. Hos RIETZ, Ordbok över svenska allmogespråket, 
Lund 1862, finns en sammansättning med regn som fågelnamn, men 
den avsedda fågeln är inte ljungpiparen. H. VENDELL, Ordbok över 
de östsvenska dialekterna, Helsingfors 1904, upptar regnkatta och 
regn pitare och översätter båda med 'regnpipare, charadrius'. Det 
förra namnet stammar enligt honom från Wichterpal i Estland, det 
senare från västra Nyland. Då han inte uppger vilken charadriusart 
det är fråga om, vet man naturligtvis inte om det är ljungpiparen 
som avses. Av andra fågelnamn sammansatta med regn- känner 
jag till ytterligare följande: regndrypa, 'hackspett', regnfågel 'fågel 
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som bådar regn', 'fågel som piper efter regn' (dryb, dryb !), regn-
kråka 'hackspett (spillkråka?)', regnpipen 'hackspetten' (när han pi-
per mot regn), regnpytt, 'flugsnappare', regnskvattra 'skogsskata' ('nöt-
skrika' enligt RIETz), regnvipa 'småspov' (Numenius phaeopus), regn-
vippa 'hackspett (1)'. Dessa namn är från Bohuslän. Därifrån uppges 
också (hos RIETz) namnet våt-asa 'gröngöling', och från Västerbotten 
vot-prypp och regn-prypp 'spillkråka'. Från Lappland har ULMA 
namnet regndrypa 'beckasinen' (vilken beckasin?) med tillägget: 
»då regndrypa skriker blir det regn». ULMA uppger också, från 
Öland, regntiggaren och vassbugen som namn på en fågel (vilken?) 
om vilken det heter: »när regntiggaren eller vassbugen flyger högt 
och skriker så ynkligt kommer regn». 

Det svenska ordet regnpiparen som namn på ljungpiparen före-
faller snarast att vara ett ordboksnamn. Inte heller i Norge tycks 
ordet vara folkligt. I Ordbog over det Danske Sprog, band 17, 
Köpenhamn 1937, uppges det vara föråldrat som namn på ljung-
piparen men i bruk som namn på storspoven. Det vanligaste fågel-
namnet sammansatt med regn- är enligt den danska ordboken utan 
fråga regnspove, regnspaaer, regnsparv, regnsporer och andra former, 
alla namn på fågelarten Numenius. Hos H. F. FEILBERG, Bidrag 
till en ordbog over jyske almuesmål, band 3, Köpenhamn 1904-08, 
förekommer även regnspaaer, där med anmärkningen »kaldes i rgsm. 
regnspove». 

Slår man upp beskrivningen över ljungpiparen i BREHMS Tier-
leben, Vögel II, 1911, så finner man som tyska namn på fågeln 
Goldregenpfeifer, Goldkiebitz, H eidenpfeif er, Brach- , Acker-, Saat- , Grill-, 
Tät- und Pardervogel, Feldläufer, Fastenschleier, Pulross, Brachhiin-
chen, Brachhennel, Ditchen, Tiitchen, Goldtiite. Regen- ingår alltså en-
dast i det första av dessa namn. Jämför man de namn BREHM 
upptar på storspoven, så är förhållandet ett annat. Följande namn 
på den fågeln anföres: Brachvogel, Bra,ch,er, Brach,huhn, Wind-, Wetter-, 
Gewitter- und Regenvogel, Feldmäher, Geisvogel, Keilhaken, Kieloch, 
Korn-, Feld-, Bach-, Doppelschnepfe (N. arquatus), Regenbrachvogel, 
Mittelbrachvogel, Regen-, Blaubeerschnepfe, Regen-, Giith-, Jiit- 
vogel, Kiicker, Halbgrliel, Wirhelen. Ord med Regen-, Wetter- etc. 
som första led är alltså betydligt vanligare som namn på spovar. 
Emellertid förekommer en del sådana ord i Tyskland som namn 
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både på spovar och på ljungpipare, t. ex. Regenwölp, Regenwolp, 
Regengälp, Waterwolp. Också i holländskan och frisiskan bör tyd-
ligen sammanblandning ha kunnat ske mellan namnen å ena si-
dan ljungpiparen och å den andra spovarna 'Numenius arquatus och 
phaeopus'. Jämför t. ex. i holländskan wilp, wulp, waterwolp (namn 
på 'Regenpfeifer' och snäppor), regenwulp, kleine wulp, regenfluiter, 
waterwolp (Numenius phaeopus), regenvogel 'Regenpfeifer' och i fri-
åskan regengilp, regenwilp (namn på 'Regenpfeifer' och snäppor), 
täte, rintiltar (ljungpipare), tfitewelle, tiitewelp (Numenius arquatus), 
rintiiter 'Regenpfeifer', reinwylp, wetterwylp (N. phaeopus). 

De anförda orden är hämtade ur lexika, men sammanblandningen 
av ljungpipar- och spovnamnen möter man också i HUGO SUCLAHTIS 
arbete Die deutschen Vogelnamen, Strassburg 1909. Han anger som 
namn på både spovar och 'Regenpfeifer' t. ex. högtyskt Regenvogel och 
Wettervogel, lågtyskt Regenwölp och Regengiap, Tiitewelp och Tiite-
welle. I namnet wilp, welp, wolp, wölp, wulp, wiilp, som simplex 
och som senare led i sammansättningar, brukar man se en nära 
släkting till vårt valp. Se H. SCHRÖDER, Beiträge zur deutschen 
Wortforschung (i: Zeitschrift fOr deutsche Philologie, Halle 1905)! 
Enligt honom och andra har man i bägge fallen att utgå från en 
rot som går igen i t. ex. det anglosachsiska hwölan 'resound', forn-
nordiskt hvellr 'gäll' och fht. Avel 'procax'. CHARLES SWATNSON, 
The Folk Lore and Provincial Names of British Birds, London 1866, 
tror att det hithörande dialektala engelska namnet på storspoven 
whaup från början har avsett ett av spovens läten som enligt ho-
nom kan vara »exactly like the yelping of a pack of hounds, and 
hence has engendered the belief in a ghostly huntsman attended 
by his dogs, who traverse the air during the night, bringing death 
and ruin to those who see them, and to the house over which they 
halt. They are called in Devonshire 'Wish' or 'Wisht hounds'; in 
the neighbourhood of Sheffield, 'Gabriel hounds'. — — —» Ett pa-
rallellfall alltså till nattskärran som på sina håll i England går under 
namnet 'gable ratches', »i.e. corpse hounds, a name which is equiv-
alent to the 'Gabriel hounds' of other localities, the unseen pack 
which is heard by night baying in the air». Jfr för tyskan och 
svenskan 0. GJERDMAN, Nattskärran och några andra spökfåglar 
(i: Arv 1945). 



70 OLOF GJERDMAN 

Gamla tyska arbeten som berör fågelnamn tycks inte använda 
namn med Regen-, Wind-, Wetter-, Gewitter-, Wasser- om ljungpiparen 
utan endast om spovar. Så finner vi exempelvis hos NEMNICH, 
Allgemeines Polyglotten-Lexicon (1793-98) Wasserwolf, Wettervogel, 
Windvogel om Numenius arquatus; hos KILIAN, (Dufflaeus Cornelius 
Kilianus), Etymologicum teutonicw lingum (1632) reghen-voghel, wind-
voghel, wedervoghel om Numenius arquatus och phaeopus; hos ULYSSIS 
ALDROVANDI, Omithologia, Lib. 13-20, Bologna (1637) Regenuogel, 
Winduogel, Watteruogel om Numenius arquatus och phaeopus; hos 
CONRAD GESNER, Historia animalium, lib. III (1555) Regenuogel 
om Numenius arquatus och phaeopus. Men av dem har endast Nem-
nich också der Regenpfeifer (för Charadrius). Även i Norden före-
kommer spovnamn sammansatta med regn, väder o. s. v. som första 
led, t. ex. regnspov i Danmark (redan nämnt), Sverige, Norge och en-
ligt vissa ordböcker också på Island. Bland andra hithörande namn 
kan från svenskt område anföras för storspoven: vattuspol, vasspool, 
regnkvicka, vindspole, nordanvärsspjuling, nolavärspligg, vasspove, vä-
derspole, vinspole, hvenspole, och för småspoven: väderspole, nola-
värspligg , regnvipa. Det ligger nära till hands att förklara dessa 
namn på samma sätt som exempelvis GESNER förklarar det tyska 
Regenvogel. Fågeln skall ha fått det namnet »quod tempestatis futurae 
prognosticon ex ca sumatur». Regn- och väder-namnen på spovama 
torde knappast ha uppstått oberoende av varandra i de olika ger-
manska landen, men varifrån påverkan har utgått och hur sprid-
ningen närmare har skett, därom kan jag, med stöd av det material 
som står till mitt förfogande, inte uttala någon mening. Det danska 
regnspaaer o. s. v. får väl antas tillkommet genom påverkan av 
eller förklaras som en omtolkning av regnspoe, gjord av personer 
som har varit väl bekanta med tron att spoven spår väder. 

Det svenska ordet regnpipare som allmänt namn på ljungpiparen 
(och vissa av hans släktingar) är skulle jag tro ett ornitolognamn 
och kanske helt enkelt ett översättningslån av det tyska Regen-
pf ej/er. Emellertid är Regenpf ei er , såvitt jag har kunnat finna, tidi-
gast belagt hos Adelung (1777), regnpipare däremot i OLOF RIM-
BECK d. y:s fågelbok (vars bilder tillkommit i slutet av 1600-talet 
och början av 1700-talet, de senaste 1710). På namnlappen till en 
bild av ljungpiparen står det där efter det från utländska omito- 
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loger tagna latinska namnet pluvialis viridis: »Regnpipare vd l sved. 
vulgo åkerhöns, sed erronM». Det skulle alltså kunna tänkas vara 
så att Regenpfeifer är översättningslån av regnpipare och inte tvärtom. 
Om det i så fall är Rudbeck som skapat namnet eller om det an-
vänts före honom måste jag lämna därhän. I SAOB Arkiv är be-
lägget från Olof Rudbeck det äldsta. I LirrNts »Anteckningar efter 
Olof Rudbeck d. y:s föreläsningar om svenska fåglar» (Svenska Linné-
Sällskapets årsskrift, årg. 16, 1932) heter det sid. 50: »rägnpipare 
ty emot rägn skåckas de och pipa». Denna uppgift om ljungpi-
paren återfinner vi i utländska fågelböcker som anföres i det föl-
jande. Hur orden regnpipare och Regenpfeifer, liksom andra ger-
manska namn på regnpiparen, sammansatta med 'regn', har kommit 
till och spritt sig tycks vara en invecklad historia. Det förefaller 
mig dock som om man åtminstone i stor utsträckning skulle för 
deras tillkomst och spridning ha att räkna med påverkan utifrån, 
bl. a. genom ornitologer och lexika. 

Liksom i den germanska världen förekommer, efter vad det.  tycks, 
i vissa delar av det romanska området endast sådana folkliga namn 
på ljungpiparen som inte har något med regn att göra. Så t. ex. 
uppger W. TArr, The birds of Portugal, London 1924, följande namn 
på fågeln: douradinha (i ledkon även doiradinha), dourado, pildra, 
pildra dourada, marinha, tordeiro, tarambola. I ordböcker har jag 
funnit ytterligare ett par namn, nämligen lavandeira och borrelho. 
Inget av dessa namn har något med regn att göra, inte ens la-
vandeira, som ju egentligen betyder 'tvätterska'. Också spanskan 
tycks för fågeln föredra namn som inte talar om regn. Jag anför 
ur Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, Barcelona 
[1905]-1930: chamarlit, pildoré, francolin peguato (liten järpe), moko 
la burra (kortnäbb). Andra spanska namn på fågeln, också de häm-
tade ur lexikon, är alcaravan, ch,aradrio, chorlito, pardal som inte 
heller är några regnnamn. Ordböckernas pluvial torde snarast vara 
ornitologernas namn på ljungpiparen. Uddljudet p i namnet visar 
i varje fall att det inte kan vara folkligt. Detsamma gäller om 
portugisiskans pluvial. 

I Italien, Frankrike, Belgien och genom franskt inflytande i 
Holland, England och i viss mån också Tyskland har ljungpiparen 
däremot ett namn som uppenbarligen har med ord för regn att 
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göra: ital. piviere, franskt pluvier (jfr latinets pluviarius), holl. pluvier 
och plevier, engelskt plover, ty. Pluvier, Pulvier, Pulross. Ljudföljden 
pi i det italienska piviere antas vanligen vara utvecklat ur ett pio 
och detta i sin tur ur plo. Man jämför med Firenze (Florens) < 
fiorenze < florentia. 

Genom arbeten från 1200-talet och framåt vet vi att ljungpiparen 
har fångats i stora mängder i Italien, Frankrike, Belgien och Holland. 
I en så sen fågelbok SOM ERIK ROSENBERGS Fåglar, Uppsala 1953, 
heter det: »Fordom uppträdde ljungpiparen i väldiga flockar i Syd-
sverige, kallades 'åkertupp' och var föremål för jakt. I Holland 
fångas han alltjämt med nät i många tiotusental, något som säkert 
bidrar till att hålla stammen på de nordiska häckplatserna på den 
nutida låga nivån.» PIERRE BELON DU MANS ger i sitt arbete Histoire 
sur la nature des oiseaux av år 1555 en ganska ingående skildring 
av hur ljungpiparna fångades. Fåglarna håller tillsammans under 
dagen, säger han, men mot natten beger de sig åt olika håll, så 
att de mot morgonen kan vara en kvarts till en halv kilometer 
ifrån varann. I daggryningen börjar de ropa på varandra genom 
att åstadkomma ett ljud likt det en man skulle frambringa om 
han visslade huic. Så småningom är de åter samlade. En av fåg-
larna erkännes av de andra som herre, som kung för hela flocken. 
Bönderna kallar honom »l'appeleur». Han har grövre röst än de 
andra och hans läte är längre än deras, ty han ropar hu hieu huit. 
Fångstmännen, bönderna i trakten, samlas redan på kvällen före 
jakten och kommer överens om på vilken plats var och en skall uppe-
hålla sig i daggryningen. Dit beger de sig också i tid. När de hör 
»l'appeleur», ljungpiparnas kung, kalla på sin flock går de åt det 
hållet, ty de vet att hela fågelflocken kommer att bege sig till honom. 
Då fångstmännen börjar närma sig »l'appeleur», ordnar de sig i 
form av en båglinje. Varje bonde bär en käpp (»marote»), och en av 
dem bär fångstnätet. Detta sträcks ut så att det når ganska långt 
fram mot ljungpiparna. Medan en av bönderna stannar vid nätet 
börjar de andra att omringa fåglarna från alla håll, krypande på 
magen för att komma dem så nära som möjligt. Då de ser att 
nätet är sträckt och att kamraten är färdig att dra till det, reser 
de sig hastigt upp, upphäver skallrop och kastar upp sina »plom-
berade», med bly (i ena ändan?) försedda, käppar i luften, skrämmer 
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på så sätt ljungpiparna och jagar dem framför sig. När den som 
sköter nätet ser fåglarna närma sig, drar han till nätet och fångar 
dem. De blyförsedda käpparna kastar de upp för att få fåglarna 
att flyga ned mot marken, ty flyger de uppåt, kan ingen fånga dem. 

ALDROVANDI (1522-1605), som i sitt arbete nämner bland andra 
författare ALBERTUS MAGNUS (1193-1280), De animalibus libri 26 
(i: Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, Miinster 
i W. Bd 15-16, 1916-1921), har också han en längre utredning 
om fångstsättet med uttryck direkt tagna från BELON. I VINCENT 
DE BEAUVAIS' Speculum naturale från år 1250 heter det i ordalag 
som sannolikt mer eller mindre troget återger det även av ALBERTUS 
MAGNUS utnyttjade Opus de natura rerum av THOMAS DE CANTIMPRÅ 
(född 1201): »Fångstmännen har 'plomberade käppar' [»baculos plum-
batos»; hos ALBERTUS MAGNUS kallas de »plumbatx sagittx»]. Dessa 
kastar de upp i luften, skrämmer därigenom fåglarna och tvingar 
dem att flyga utmed marken. Näten spänner de ut över marken 
och fångar i dem de flyende fåglarna.» Det skildrade sättet att 
fånga ljungpiparna med nät måste således ha varit vanligt under 
förra delen av 1200-talet och är troligen mycket äldre. Andra fångst-
metoder har också varit i bruk, bl. a. jakt med hjälp av lockfåglar. 
Ljungpiparens läte har härmats av fångstmännen inte bara som 
BELON och ALDROVANDI nämner med munnen utan även med sär-
skilda pipor. Så t. ex. berättas i J. A. NAUMANN, Naturgeschichte 
der Vögel Deutschlands, utg. av J. F. Naumann, Leipzig 1834: »Wer 
ihren Lockton gut nachzuahmen versteht, entweder mit dem Munde 
oder mit einer aus Metall oder Knochen verfertigten Pfeife, kann 
sie leicht, besonders einzelne, an sich locken, und wenn er sich in 
einem Erdloche oder trocknen Graben verborgen hält, sie so zum 
Schuss bekommen.» 

Jag skulle tro att det är i samband med dessa fångster och för-
säljningen av bytet som både fångstsätten och ljungpiparens namn 
har spritts i allt vidare kretsar, troligast förefaller det mig från 
franskt område till å ena sidan Italien och å den andra Holland 
och England. Jag förmodar också att påverkan trängde ännu längre 
norrut, till friser och tyskar. Endast till de senare har dock det 
romanska namnet (i någon mån) spritt sig. 

'Regnnamnet' på ljungpiparen har man sökt förklara på olika 
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sätt. Uppgiften att han har fått det därför att han är fläckig och 
att fläckarna påminner om regndroppar förefaller a priori omöjlig. 
Detsamma gäller om OSKAR och MAGDALENA HEINROTHS, som de 
själva tycker, sinnrika förklaring i Die Vögel Mitteleuropas, Band III, 
1928, att de ofantligt rörliga och röstglada regnpiparna »pfeifen, wenn 
sie sich regen». R. LUBBOCK, Fauna of Norfolk 1845, sid. 61 f. upp-
ger att ljungpiparen visar oro vid oväder och att det är det som 
givit anledning till hans »regnnamn». Fransmannen PIERRE BELON 
(anf. arb.) och andra efter honom omtalar att regnpiparna kalla-
des så emedan man kunde fånga dem lättast i regnigt väder. Mot 
den förklaringen har dock anmärkts att den icke kan godtas av 
modern forskning. CHARLES SwArNsoN (anf. arb.) skriver att den 
gamla engelska naturforskaren CHARLETON (1668) har uppgivit att 
fågeln fått sitt namn »quia loca imbribus maclida et paludes fre-
quentat». Enligt en förklaring som bl. a. anföres i E. UTTRA, Dic-
tionaire de la langue fran9aise, tome 2, Paris 1863, skall ljungpi-
parna ha fått namnet pluvier av det skälet att de anländer i stora 
skaror under regntiden, vilket uttryck väl skall betyda 'tiden för 
höstregnen'. 

I en dikt av FRIEDRICH ReCKERT, »An den Regenpfeifer», nämnd av 
LUDWIG HOPF i »Thierorakel und Orakelthiere», Stuttgart 1888, heter 
det: »Regenpfeif er, pfeife nur / Denn es diirstet unsere Flur, / Und so 
lieblich nie erklang / Ihr der Nachtigall Gesang, / Wie ihr dein Ge-
pfeif erklingt, / Das ihr Regenhoffnung bringt.» Enligt dikten råder 
det tydligen torka. Någonting om regn eller annalkande regn säger 
den inte. Förklaringen till dess ord om Regenhoffnung kan belysas 
med en uppgift som denna om regnpiparen i »Am Ur-Quell», Monat-
schrift fur Volkskunde, utg. av Friedrich Krauss, Band 5. Det sägs 
där sid. 55: »Er (regnpiparen) kiindigt mit dem Rufe 'Diirr diirr' 
nasses Wetter an.» Den fågel det här är fråga om torde inte vara 
ljungpiparen, ty så vitt jag har kunnat finna i den ornitologiska 
litteraturen har han inget läte som lätt kan omtolkas till 
men det finns en släkting till ljungpiparen som har ett sådant läte. 
Det är Ch,aradrius morinellus, på svenska kallad fjällpiparen. En-
ligt ERIK ROSENBERG, (anf. arb.) är hans lockläte i flykten kyrrr, 
enligt RUDOLF SÖDERBERG clyrr dyrr eller dry dry. Tysken HARTERT 
uppger för fågeln i Die Vögel der paläarktischen Fauna, Bd II, Berlin 
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1913-21 »ein etwas trillerndes sanftes däm., drri, drrr, dem of t ein 
gedämpftes Dilt dfct angehängt wird». Enligt NAUMANN låter fjäll-
piparen höra ett Drrr med hörbart il så att det ljuder än som Diirrr än 
som Drrii. Också NIETHAMMER uppger för fågeln i Handbuch der deut-
schen Vogelkunde, Leipzig 1942: dilrr diirr, med vidhängt (lik. Det 
kan tyckas underligt att namnet regnpipare ges åt en fågel som 
älskar uteslutande hedmark och dylika torra platser både där den 
häckar och där den uppehåller sig längre eller kortare tid under 
sina flyttningar. Anledningen till namngivningen skall väl tänkas 
ha varit att människorna i de trakterna lagt in i fågelns darr diirr 
ett beklagande av faktum och en önskan att marken finge regn. 
Emellertid bör man nog räkna med möjligheten att fjällpiparens 
släkting ljungpiparen här betytt en del vid namngivningen. NAUMANN 
berättar att särskilt ljungpiparen och fjällpiparen har brukat fångas 
på samma sätt, med så kallade slagnät. Om den ena av de två 
fåglarna förut av någon anledning kallats regnpipare skulle den 
andre genom förblandning ha kunnat komma att bli kallad regn-
pipare också han. 

Enligt NAUMANN har ljungpiparen och en annan av dennes släk-
tingar, nämligen kustpiparen, sammanblandats på grund av »die 
geringe Abweichung in den Aufenthaltsorten» medan de under sina 
flyttningar har uppehållit sig i Tyskland. Andra orsaker till sam-
manblandningen kan man söka dels däri att de äldre hanarna hos 
båda arterna har undersidan lika till färgen: svart med vitt bräm, 
dels i den omständigheten att fåglarnas läten kan sammanblandas. 
ROSENBERG säger visserligen att kustpiparens lockläte har föga lik-
het med ljungpiparens, »däremot något med dennes spelläte», men 
NAUMANN uppger att de bägge fåglarnas läte trots vissa skiljaktig-
heter som han anför har så stor likhet »dass sie leicht verkannt 
werden kann». NAUMANN säger ingenting om att kustpiparna skulle 
ha fångats med nät på samma sätt som ljung- och fjällpiparna. 
Däremot omtalar han att jägarna har brukat locka fågeln med 
munnen eller med en pipa av ben eller metall och berättar i det 
sammanhanget: »wer gut mit dem Munde pfeifen kann, ahmt auf 
diese Weise ihren Ruf nach, und sie folgen der Locke gern. Dass 
L im Lockton wird durch eine Bewegung der Zunge gegen den 
Gaumen hervorgebracht, und darf nicht vergessen werden.» Att han 
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inte nämner l:et i ljungpiparens läte när han 100 sidor tidigare talar 
om att locka fågeln medelst vissling torde vara en ren tillfällighet. 
Att det var en tillfällighet tycks mig framgå därav att det i NAU-
MANN, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas, Gera-Untermhaus 
1888-1905, 8. Band, sid. 26 heter: »Diese Töne lassen sich, wenn 
man nicht ungent in solchen Dingen ist, sehr gut durch Pfeifen 
mit dem Munde nachahmen, wobei man aber durch Aussprache 
des L auch die nötige Bewegung mit der Zunge zu machen verstehen 
muss. Gut nachgeahmt folgen sie diesen Locktönen als gesellige 
Vögel sehr leicht und beantworten sie, auch wenn sie ihren Weg 
fortsetzen, noch weit hinaus.» 

På sätt och vis är det märkligt att ornitologerna brukat namnet 
regnpipare i mycket större utsträckning än vanligt folk. NAUMANN 
exempelvis använder den benämningen inte bara om ljungpiparen, 
fjällpiparen och kustpiparen utan om alla de 7 fågelarter som han 
för till ordningen Charadrius. I den allmänna översikten över dit-
hörande fåglar skriver han följande, av det i sammanhanget an-
vända verbet »sollen» att döma, med en viss tvekan: »Man nennt 
sie Regenpfeifer, weil sie durch ungewöhnlich vieles Pfeifen Regen 
verkiindigen sollen, in dem sie in der That bei gewitterschwiiler 
Luft ihre pfeifende Stimme fleissig hören lassen und eine besondere 
Unruhe verraten. Beim Regenwetter selbst sind sie niedergeschlagen 
und still.» Ehuru deras indelningar kan vara rätt olika NAUMANNS 
och även inbördes, begagnas dock benämningen regnpipare om 
många besläktade fåglar även av t. ex. HARTERT och NIETFIAMMER, 
och likaså av WITHERBY i The Handbook of British Birds, Vol. IV, 
London 1849. Av regnpiparna uppfattar de dock, tycks det, några få 
som regnpipare så att säga par prffirence. Så ger NAUMANN två av 
sina regnpipare, nämligen Charadrius auratus (ljungpiparen) och 
Ch. morinellus (fjällpiparen) familjenamnet Pluviani, och NIETHAM-
MER och WITHERBY för ljungpiparen (och ett par mindre kända av 
hans släktingar) till en familj Pluviali8. Bland moderna svenska 
ornitologer tycks namnet regnpipare ha kommit ur bruk. Man talar 

• i stället om pipare. Namnet pluvialis ges av RUDOLF SÖDERBERG 
och Emx ROSENGREN åt ljungpiparen och kustpiparen. 

Innan jag går vidare med förklaringen av namnet regnpipare — 
pluvier vill jag dröja något vid ljungpiparens läten och särskilt då 
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vid hans lockrop. I den ornitologiska litteraturen brukar detta an-
ges något olika. Nils LINNMAN, Fåglar, Stockholm 1947, skriver: 
»Lockropet består bara av en enda ton, men då den oftast ligger 
på något olika höjd för hane och hona blir det en mycket vacker 
karaktäristisk låt.» SIGFRID DITRANGO, Fåglarna i färg, Stockholm 
1952, uppger att »Locklätet är en vemodig, enstavig vissling tly.» 
ULF PASS kallar i Svenska djur, Fåglarna, Stockholm 1950, ljung-
piparens vanliga läte för »en vemodig kort vissling 'ty' . . .». En-
ligt de tre nu nämnda ljudbeskrivningarna är ljungpiparens läte 
alltså enstavigt. Engelsmannen WITHERBY uppger som ett av få-
gelns läten enstavigt 'te', men hans vanliga läte skall enligt honom 
vara »a musical liquid whistle 'tlui', occasionally with second syllable 
reduplicated». GliNTHER NIETHAMMER upplyser att fågelns lockrop 
kan vara både en- och tvåstavigt (»schön flötend 'tliih', 'tjiiih'»). 
Tvåstavigt läte har ljungpiparen också enligt M., W. och F. VON 
WRIGHT, Svenska fåglar, Stockholm 1918 (ty eller tlyi). Endast två- 
staviga läten finner vi angivna hos Brehm, anf. arb. Hagberg, 
Fåglar i bygd och obygd 1944 (»den sorgsna visslingen tlyii, tlyii») 
och Ivar Hortling, Svenska fågelnamn, Helsingfors 1944 (»den klang-
fulla något vemodiga locktonen — e eller lägre — p1iy, pieg, sri-y, 
siy»), SÖDERBERG både i Våra fåglar, del 2, Stockholm 1934 och 
i hans arbete Alla Nordens fåglar, Stockholm 1951 (ett flera gånger 
upprepat melankoliskt klingande tlyit eller plyyt, vilket även är 
artens flygläte), HJALMAR RENDAHL, Fågelboken, upp!. 3, Stock-
holm 1947 (»lätet är en välljudande stark vissling som brukar åter-
givas med 'tlyit tlyit' — — —»), ROSENBERG (»I fjällen är den nord-
liga rasen allestädes närvarande, det är han som låter höra den 
sorgmodiga visslingen plgh-e»). Tvåstavigt och någon gång trestavigt 
lockrop uppges fågeln ha av J. A. NAUMANN (»Die Stimme des 
Goldregenpfeifers ist ein wohlklingendes, helltönendes Pfeifen, wel- 
ches zweisilbig wie aiii, viol seltner auch dreisilbig, wie ailei klingt»), 
HARTERT (»Der etwas schwermiitige, etwa wie afti, zeltner tliiei 
klingende Pfiff gehört zu den schönsten Lauten der Vogelwelt»), 
A. MENEGAUX, Les oiseaux de France, Vol. 2, Paris 1934 (»Il court 
et vole rapidement en faisant entendre son cri tlui tlui tluie»), H. L. 
LOVENSILIOLD, Håndbok over Norges Fugler, Oslo 1947 (»Stemme: 
locketone 'pliy pliy pliy', dessuten 'ty-ti-u'.»). 
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Av de gamla fågelbeskrivningar jag känner till nämns regnpi-
parens läten i ett par, nämligen BELorTs och ALDROVANDIS. Som 
redan har nämnts återger Belon ljungpiparnas lockrop med huic 
och det läte »l'appeleur» frambringar med hu hieu huit. Aldrovandi 
har samma uppgifter som Belon med den skillnaden att han på 
första stället skriver huit huit och på det andra haj hieu huit. 

Av vad jag nu anfört framgår att de mest beskrivna av ljung-
piparens lockrop oftast brukar återges med tluit, tlyit o. dyl., alltså 
med tt som uddljud. ROSENBERG betecknar dock uddljudet i lock-
ropet med pi (plph-e) och Söderberg med tt eller pi (tlyit eller plyyt). 
När jag satt och lyssnade på ljungpiparna på Ölands alvar så tyckte 
också jag att uddljudet i lockropet skulle kunna återges med ex-
plosiva + 1: med tt, pi eller kl. 1 detta sammanhang vill jag även 
påpeka att när jag under utarbetandet av denna uppsats har dik-
terat de fågelläten som skulle nämnas i den, så har jag efteråt i 
diktaten kunnat finna ett av mig uttalat uddljudande pi eller tt 
återgivet med t/ eller kl, resp. pi eller kl i stället för med den av-
sedda konsonantförbindelsen. Enligt uppgifter i ULMA förekommer 
på sina håll i Dalarna en fågel vars namn återges med hikh, hklska, 
'hökli' eller något i den vägen. Från Venjan finns namnet återgivet 
som Uhu) eller ;kkiv. Fågeln skall vara uppkallad efter lätet. I 
Lima går fågeln hi•kb också under namnet .'klove', och enligt en 
annan uppgift, också den från Lima, kan hildrx även heta k1r4v2-. 
Vad det är för fågel som i dessa fall avses är ibland osäkert, men 
med all sannolikhet är det fråga om en vadarfågel och stundom 
uppges att det just är namnet på ljungpiparen. Efter vad jag tror 
har man velat återge hans lockrop och därvid använt konsonant-
förbindelsen kl. Upprepat — klöhiklöhiklöhiklö . . . osv. — kan lätet 
då mycket väl tänkas ha blivit uppdelat än som hökliv, h,öckli, hyckle, 
hickle etc., än som kluvi, klovi o. s. v. 

Av de förklaringar till ljungpiparens namn »regnpiparen» som vi 
förut har anfört kan två förefalla möjligare än de övriga, dels den 
som menar att fågeln har fått sitt namn på den grund att han 
genom oroligt uppträdande och mycket pipande spår regn, dels den 
enligt vilken han har fått sitt namn regnpiparen därför att han 
anländer till sina vinteruppehållsorter vid tiden för höstregnen. Den 
förra förklaringen kan dock ge anledning till frågan: Visar speciellt 
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ljungpiparen oro i uppträdandet och låter just han sin röst höras 
särskilt mycket när regn förestår? Mot den andra förklaringen kan 
invändas att det är många fåglar, inte bara ljungpiparen, som 
kommer från Norden till Västeuropas kustländer och till Medel-
havsländerna vid tiden för höstregnen och som tillbringar vintern 
där. Jag förnekar inte att det kan ligga något riktigt i den ena 
eller andra eller i bägge dessa förklaringar, men jag vill till dem 
här anknyta några funderingar rörande fågelns namn, utgående 
från hans lockrop som vi nyss har redogjort för rätt ingående. Om 
de romanska folkens sätt att i äldre tid återge detta känner jag 
inte mera än vad BELON och ALDROVANDI har att säga. Som vi 
sett återger de ljungpiparens lockrop med hult och liknande. Då 
fågelns läte måste antas ha låtit på samma sätt förr som nu i de 
romanska länderna och på andra håll, så förefaller det mig som 
om man mycket väl skulle ha kunnat komma på idén att återge 
dess början med en explosiva plus /-ljud (kl-, tl- eller pi-) likaväl 
någonstans i södern och då väl närmast på något håll i Frankrike 
som nu för tiden inom den germanska världen och enligt vad 
MENEGAUX uppger också i Frankrike. Hur återstoden av det två-
och trestaviga lockropet bör tänkas ha blivit återgivet beror på 
när och var man menar att lockropet har blivit härmat med ljud-
material ur härmarens eget språk. Det tycks dock som om det bör 
ha funnits en tid då ljungpiparens lockrop kunde leda fångstmännens 
tankar till för dem tydbara ljudföljder som plu(v)it, pluvia eller 
dylikt. Utan att gå in på orsakerna till att 'hackspettar' (grön-
gölingen, spillkråkan) på så många håll uppfattas som regnfåglar 
anför jag till jämförelse A. H. KRAPP» i Indogermanische Forsch-
ungen, Band. 50 (1932) meddelade uppgift: »In vielen Gegenden 
Frankreichs deutet man den Ruf des Spechtes als plui! plui! oder 
pleu! pleu!». 1 RUDOLF SÖDERBERGS 'Alla Nordens fåglar' finner vi 
ett gröngölingsläte kly'h klyh, klyh och ett spillkråkeläte kui-kui-
kui-kui-kui, i ERIK ROSENBERGS 'Fåglar i Sverige' motsvaras det 
förra lätet av klyh klyh kly kly kly; av spillkråkans läten återger 
han ett med krryek krryck krryek krryek, ett annat med kly kly 
kly kly. Jag menar alltså att det skulle kunna vara ljungpiparens 
lockrop som har varit första anledningen till förra delen av fågelns 
namn pluvier etc., att man med andra ord, om hans läte hade varit 
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ett annat, inte skulle ha kommit att tänka på ett samband mellan 
fågeln och regn och inte börjat att om honom använda pluviarius 
i en eller annan (yngre) form. 

I det föregående har jag uttalat den förmodan att det svenska 
fågelnamnet »regnpipare» är väsentligen ett översättningslån av det 
tyska Regenpfeifer eller tvärtom och att man har att räkna med 
påverkan utifrån. Denna påverkan, inte sällan förmedlad genom den 
i gamla ornitologiska arbeten brukade benämningen pluvialis om 
fågeln, utgår ytterst skulle jag tro från det franska pluvier, vilket, 
som jag förut har framhållit, finnes belagt i tyskan i formerna Plu-
vier, Pulvier och Pulross. Som jag också har nämnt i det föregående 
begagnas i Tyskland, Holland och Friesland vissa namn på regnpi-
paren inte bara om honom utan ibland även om en eller annan vadar-
fågel av annan art, t. ex. spovarna, särskilt storspoven. Detta skulle 
kunna bero uteslutande på en sammanblandning, förorsakad av att 
fåglarna uppträder i varandras grannskap och att den enas namn på 
grund av otillräcklig fågelkännedom har blivit brukat, ursprungligen 
felaktigt, också om den andra, men jag vill erinra om att storspovens 
och ljungpiparens läten kan te sig rätt lika när de återges med 
mänskliga språkljud. Jämför t. ex. NIETHAMMERS Wik tjiiih för 
ljungpiparen och tlaiih, traftih för storspoven eller SÖDERBERGS tlyit 
för bägge fåglarna. För egen del har jag ibland känt lust att med 
tlyit, klyit, plyit, tluit, kluit, pluit eller snarlika beteckningar återge 
de lockrop som ibland används av de storspovar jag brukar ha 
till nära sommargrannar. 

Därav att ljungpiparna och spovarna ibland delar namn får man 
dock enligt min mening inte anta att 'regnnamnen' först har an-
vänts om ljungpiparna (och deras närmaste släktingar) och där-
efter har kommit att begagnas också om spovarna, eller tvärtom 
först om dem och sedan om ljungpiparna. Spovarnas 'regnnamn' 
har säkerligen till största delen tillkommit oberoende av ljungpi-
parnas. En del spovnamn har ett av deras bärares läten givit upp-
hov till, så exempelvis det franska courli, det engelska curlew, 'stor-
spov'. Det svenska spov, danska spove, norska spue, spoe, isländska 
spöi förklaras av en del forskare som hörande till germ. *spöwan, 
'ila' och syfta på fågelns snabba flykt eller gång. Se t. ex. E. HELL-

QVIST, Svensk etymologisk ordbok, Lund 1948, eller FALK und TORP, 



LJUNGPIPARE — REGNPIPARE 81 

Norwegisch-Dänisches Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1911. 
Andra forskare menar att namnet skall förklaras ur spovens läte. 
Se t. ex. Ordbog over det danske sprog. Ordboken förklarar dock 
inte 8-ljudet i namnet. Den enda jag känner som har återgivit ett 
spovläte innehållande s-ljud är RUDOLF SÖDERBERG i »Alla Nordens 
fåglar» sid. 122. Han uppger där att småspovens läte vid boet är 
Psi pi  PY PY PY. 

Tolkningen av spovarnas och ljungpiparnas namn är liksom för-
klaringen till många andra fågelnamn, där lätet kan spela in, förenad 
med mycket stora svårigheter. Hur fågellätena återges beror på 
mångahanda faktorer: på graden av svårighet att återge lätet med 
mänskligt språkmaterial, på ljudmaterialet i just det språk som 
kan antas ha blivit använt vid återgivningen, på återgivarens för-
måga att med det tillgängliga språkmaterialets hjälp härma. Man 
har vidare att ta hänsyn till om fågelnamnet som tänkes återge 
lätet är att uppfatta endast som ett försök att härma detta eller 
som ett försök att också lägga in någon viss betydelse däri. Det 
gäller också att överväga om fågelnamnet är skapat i den trakt från 
vilken det finns upptecknat eller om det förekommer även på andra 
håll och alltså skulle kunna vara lånat därifrån, och i så fall lånat 
muntligt från person till person eller genom ornitologiska arbeten, 
ordböcker o. dyl. Exempel: I de uppgifter om ljungpiparens lock-
rop som i det föregående har lämnats ur ornitologiska arbeten börjar 
detta i många fall med ti, i ett par fall med pi och i något fall 
också med kl. Då jag, som jag i det föregående har nämnt, vid 
genomgång av diktat, innehållande ljungpiparens lockrop, har funnit 
förväxling av dessa konsonantförbindelser vara vanlig, och då t. ex. 
vid telefonering ord som tacka, tappa, packa, pappa, kappa och katta 
eller plocka och klocka synnerligen ofta förväxlas när inget samman-
hang finns som ger ledning, så har jag ytterst svårt att tro att 
de många ornitologer som har återgivit ljungpiparens läte med 
börjande t/ allesammans har gjort det oberoende av varandra. Med 
tanke på ornitologernas sätt att återge fågelläten tillåter jag mig 
att i detta sammanhang framhålla hur önskvärt det vore att de 
kunde enas om att i samråd med språkmän skapa ett enhetligt 
beteckningssätt. Som det nu är känner sig läsaren ofta osäker om 
6-547458 Svenska Landsmål 1955 
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hur beteckningarna skall tydas. Vad är t. ex. det lika och gemen-
samma i spovens lockläte sådant det återgives av NIETRAMINIER 

(»tlailh, traiiih») och av WrruERBE (»quoi, quoi» [»quee, quee» or 
»crrwee, crrwee»], >>crooee, crooee, cro-Bee»; »erjö-wi, croo-wi, croo-wi» 
eller »co—oor-wi, c000r-wi, c000r-wi»)? Och vad betecknar t. ex. Du-
RANGOS tly och det tlyy, som DAG HANNERZ anför i artikeln »En 
dag vid Tingvalla mosse» [i: Natur i Dalsland 1954]. Samma sak? 
Eller skall den förra beteckningen betyda att tly är ett enstavigt 
fonem med långt y, tlyy ett tvåstavigt fonem med långt y i den 
första och kort y i den andra stavelsen? HAGBERGS i det föregående 
citerade skrivning tlyii tlyii har jag tänkt mig vara ett tvåstavigt 
läte med långt i, men skall kanske ii uttalas som två i? 

En stor svårighet för närmare studium av fågelläten har det hit-
tills varit och är det till stor del ännu att den intresserade i så 
många fall har ringa eller ingen möjlighet, och i andra fall (när 
det gäller flyttfåglar) på sin höjd under en kortare del av året har 
någon möjlighet att i naturen avlyssna de fågelläten han vill studera. 
Det är därför synnerligen glädjande att radio- och grammofonbolag 
har börjat göra inspelningar av fågelläten och fågelsång. Men ännu 
återstår mycket att önska i den vägen för ornitologer och språk-
män. För denna uppsats skulle jag exempelvis ytterst gärna velat 
ha möjlighet att uppliva mitt hörselminne av bl. a. ljungpiparnas 
och spovarnas läten och att jämföra dem med varandra. Jag har 
också gjort allvarliga försök att få reda på i vad mån det i vårt 
land och på andra håll finns ljudupptagningar som skulle kunna 
möjliggöra sådana jämförelser, men mina försök har tyvärr skänd-
ligen misslyckats. 

Le pluvier: ljungpipare — regnpipare 

On a cherch6 diverses explications aux noms pluvier, plover, Regen-
pfeifer, regnpipare, etc, par lesquels on diSsigne l'oiseau que les ornitholo-
gues doånomment en latin pluvialis apricaria, charadrius apricarius. Sui-
vant l'une, il devrait son nom au fait qu'il regagne ses quartiers d'hiver 
au moment des pluies d'automne, suivant une autre, il deviendrait inquiet 
et se mettrait å pkpier å l'approche de la pluie ou d'un orage. A ces 
explications, rauteur vient ajouter une hypothbse qui lui est propre, et 
qui s'appuie sur le cri de l'oiseau, et particuliårement sur son en i d'appel. 
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Celui-ci est reproduit quelque peu differenunent suivant les ornitholo-
gues, majs d'apres la plupart d'entre eux, il commence par une explo-
sive suivie d'un 1. La plupart ecrivent a-, quelques-uns p/-meme, et l'on 
pourrait egalement, de l'avis de l'auteur, employer kl-. Les sons venant 
apres il-, etc. sont egalement transcrits avec de legeres differenees, par 
ex. tlyi, tlyit, plyyt, tliii, alla. Le Frangais A. MENEGAUX ecrit aui tlui 
tluie. Etant donne que nous savons que, des la premiere moitie du 
yjjjéme säde, cet oiseau (appele en suedois de preference ljungpipare) 
a ete, en raison de sa chair delicate, tres recherche des chasseurs, qui 
l'attiraient en imitant son cri, l'auteur propose cette simple explication: 
on peut supposer qu'on a conamence å le chasser bien auparavant, plus 
preeisement å une epoque oh le cri d'appel de l'oiseau aurait pu rappeler 
aux chasseurs des combinaisons de sons faeilement interpretables pour 
eux, telles que plu(v)it, pluvia, etc. Of. par ex. la  transeription du cri 
du pivert proposee par RUDOLF SÖDERBERG et par ERIK ROSENBERG: 
klyh klyh . . ainsi que ce qu'ecrit A. H. KRAPPE (Id. Forsch., Torne 
50, 1932) å propos du pic considere comme oiseau annonciateur de pluie: 
»In vielen Gegenden Frankreichs deutet man den Ruf des Spechtes als 
plui 1 plui 1 oder pleu 1 pleu 1». L'auteur pense done que ce serait le cri 
d'appel du pluvier qui aurait ete å l'origine de la premiere partie du nom 
donne å l'oiseau, autrement dit, que si son cri avait ete different, on 
n'aurait pas pensé un rapport entre l'oiseau et la pluie et commence 
å son propos å employer pluviarius sous une forme ou sons une autre 
(plus reeente). Le Regenpfeifer de Pallemand, le regnpipare du suedois 
sont, suppose l'auteur, le produit d'une influenee etrangere, et il pense 
que cette influenee, souvent exercee par Pappellation pluvialis employee 
dans les ouvrages d'ornithologie pour designer roiseau, tire son origine 
premiere du frangais pluvier. En conclusion, l'auteur remarque combien 
il est difficile de reproduire les cris des oiseaux avec le materiel linguisti-
que humain dont nous disposons, et exprime sa satisfaction de voir les 
compagnies de radiodiffusion et les editeurs de disques commencer å en-
registrer des cris et des chants d'oiseaux. Majs il y a encore beaucoup 
faire en ce domaine, dit-il, pour satisfaire ornithologues et linguistes. 



Dalmålets skänom, skärom '(vi) skola', 
skäni, skäri '(I) skolen' 

AV VALTER JANSSON (Uppsala) 

1. 

Hos verb på tryckstark vokal förekommer i Boda och Rättvik 
i Dalarna i första och andra person plur. pres. och i andra person 
plur. imperat. ett egendomligt n. Ur Levanders innehållsrika arbete 
Dalmålet har jag hämtat följande exempel från Boda: änom '(vi) 
hava', åni '(I) haven', inom '(vi) äro', åni '(I) ären', rönom '(vi) ro', 
skiinom '(vi) skola', skiini '(I) skolen', spänom '(vi) spå', späni '(I) 
spån'. Från Rättvik härröra följande exempel (ex. på, 1 pers. plur. 
endast från Västbyggefjärdingen): änom '(vi) hava', å'ni '(I) haven', 
fäni, /'ni '(I) fån', gnöni '(1) gnon', gänom '(vi) gå', gäni, gåni '(I) 
gån', jinom '(vi) giva', sini 'sen!', &gni '(I) skolen', spå'ni '(I) spån', 
åni '(I) ären'.1  Om det i dessa former förekommande n säger Le-
vander, att det är »uppenbarligen rent hiatusfyllande».2  

I stället för n står i samma former och inom samma område 
ibland r. Följande exempel från Boda äro hämtade ur Levanders 
arbete: skiirom '(vi) skola', skiiri '(I) skolen'. Från Rättvik finnas 
hos Levander dessa fall: ån i '(I) haven', fäni '(I) fån', gnöri '(I) 
gnon', 8itni '(I) skolen'.3  I verbet skola uppträder r även i tredje 
person plur. pres.: skiirå '(de) skola' Boda.4  Levander anser, att r 
i alla dessa fall är hiatusfyllande. Att just r blivit hiatusfyllande, 
anser han dock delvis kunna bero på anknytning till singularformer 
som gnör m. m.5  

Första person plur. pres. slutar i övre Dalarna regelrätt på -4m, 
-UM, -OM, t. ex. båk/km '(vi) baka' Älvdalen, Våmhus, båk" 

1  LEVANDER, Dalmålet 2, s. 66, 164, 248 f. 
2  Aa 2, s. 66. 
3  Aa 2, s. 83, 248 f. 
4  Aa 2, s. 83, 241. 
5  Aa 2, s. 83. 
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Mora (Bonäs), bäkum Mora (östnor, Vika), baklim Mora (Fämäs), 
båk/im Mora (Nusnäs), båkum, bäkäum Sollerön, båkum Orsa, båkom 
Ore, bdkom Boda. Verb på tryckstark vokal ha till stor del samma 
ändelser; jfr t. ex. sphm '(vi) spå' Älvdalen, Våmhus, Mora (Öst- 
nor)', Sollerön. Vid sidan av -m, -QM, -UM förekommer 
även ändelsen -mm, t. ex. spåmm '(vi) spå' Mora (Vika), en än-
delse som i vissa verb (få, gå, se) är belagd även från Älvdalen, 
Våmhus, Mora (Bonäs, östnor, Fämäs), Orsa och Ore. I Boda och 
i Västbyggefjärdingen i Rättvik är ändelsen i samma fall -nom, 
t. ex. spanom '(vi) spå' Boda, gnom '(vi) gå' Rättvik (Västbygge-
fjärdingen).2  

Om man jämför Boda-formen bctkom '(vi) baka' med speinom 
'(vi) spå' förefaller det i den senare formen ingående n att vara 
»uppenbarligen rent hiatusfyllande», såsom Levander menat. Till 
samma uppfattning kommer man, om man ställer spänom '(vi) spå' 
Boda, gliom '(vi) gå' Rättvik vid sidan av spå'um Sollerön eller 
feimm '(vi) få' Mora (Färnäs), gömm, gsmm '(vi) gå' Orsa, g8mm Ore.3  

Andra person plur. pres. och imperat. slutar i Älvdalen, Våmhus, 
Mora, Sollerön i regel på -jr, -er, -ib.  eller -id, däremot i Orsa, Ore, 
Boda och Rättvik på -i eller -e, t. ex. båkir '(I) baken' Älvdalen 
(Åsen, Evertsberg), bäkid Älvdalen (Blyberg), Våmhus, bä kid Mora 
(Bonäs), båker Mora (östnor), båkir Mora (Vika), bakir Mora (Får-
näs), bak, bäkåir Sollerön, båki Orsa, bäki Boda, bäki, båki Rätt-
vik.4  Verb på tryckstark vokal uppvisa samma ändelser frånsett 
Boda och Rättvik, där ändelsen är -ni, t. ex. skiini '(I) skolen' 
Boda, Rättvik, spåni '(I) spån' Boda, spar ni Rättvik.3  

Om man jämför bciki Boda, bdki, båki Rättvik med spåni Boda, 
spåni Rättvik, kan det synas uppenbart, att ändelsen -ni i de 
sista exemplen uppkommit ur -i genom tillägg av ett hiatusfyllande 
n. Till samma resultat kommer man, om man ställer spåni, spå'ni 
vid sidan av former som drde, drä'i '(1) dragen' från Orsa.6  

Från Mora (Bonäs) anför Levander drå'em, '(vi) draga'. 
2  Se LEVANDER aa 2, s. 66, 164, 246 if. 
3  Exemplen hämtade ur aa 2, s. 248 f. 
4  Belägg från Ore saknas av detta verb. Andra verb ha ändelsen -e i denna 

socken. I Orsa är ändelsen -i i Skattungbyn men -e i Hansjö. 
5  Se LEVANDER aa 2, s. 246 ff. 
6  Exemplen hämtade från LEVANDER aa 2, s. 248. 



86 VALTER JANSSON 

Genom dylika jämförelser med former inom samma eller när-
stående paradigm kan man finna stöd också för den meningen, att 
det r, som i Boda och Rättvik i viss utsträckning uppträder i 
stället för n, utgör ett i hiatus inskjutet r i enlighet med Levan-
ders uppfattning. Även r i skiirå '(de) skola' Boda framstår vid 
dylika jämförelser som ett inskott i hiatus. 

Inskott av konsonant i hiatus är vanligt. Mellan i och en föl-
jande vokal t. ex. inskjutes ofta j eller j, mellan o, u och en följande 
vokal inskjutes ofta w, varur sedermera g kan utvecklas. Jfr exem-
pel som nsv. ihjäl < fsv. i hal, nsv. ijåns < fsv. i adhans, nsv. 
trogen < fsv. trowin < troin, nsv. knoge < fsv. (fingra) knoe.1  Men 
uppkomsten av de hiatusfyllande konsonanterna är i dessa fall lätt 
att förstå. Mellan de sammanstötande vokalerna har ett glidljud 
uppkommit, som sedan utvecklats till j resp. g. Men n eller r synes 
icke kunna uppkomma ur glidljud mellan vokaler. Levanders för-
klaring av n och r i de ovan anförda dalmålsformema är därför 
icke tillfredsställande. 

2. 

Andra person plur. pres., imperat. och imperf. slutar i fornsvens-
kan på -in eller -n, t. ex. 2 plur. pres. o. imperat. bakin 'baken', 
gän 'gån'; 2 plur. imperf. bakapin 'bakade'.2  Denna ändelse har 
sålunda hög ålder. Detta framgår även av att den i mer eller mindre 
förändrad form återfinnes i nutida dialekter på vitt skilda håll: på 
Bornholm, i Skåne, Blekinge, Halland, Gotland, Småland, Väster-
götland, Dala-Bergslagen, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Trön-
delagen, Västerbotten, Norrbotten, Estland, Nyland, Eg. Finland, 
Kökar, Kumlinge, Brändö, Österbotten. 3  I riksspråk och åtskilliga 

1  Se härom t. ex. NOREEN, Altschw. Gram., § 328:1, 336, LEVANDER aa 2, 
s. 29, 36. En utförlig framställning om inskott av konsonant i hiatus finns 
hos ÅLANDER, Kons. i österg. folkm. 2, s. 120 ff. 

Se härom NOREEN, Altschw. Gram., § 561:3; 563:5; 566:2. 
3  Se BENNIKE—KRISTENSEN, Kort ov. de danske folkem., s. 166, BRON-

DUM-NIELSEN, Dial. o. Dial.-forskn., s. 112 o. Kort 26, WIMMER i ESPERSEN, 
Bornh. ordb., s. /140/ f., LECH, Skånem. böjningsl., s. 116 ff., 135, INGERS, Det 
sydvästskånska dial.-omr., s. 23 ff., SwEbanxG, Folkm. i Listers här., s. 536 f., 
543 f., S. PETTERSSON i Blekingeboken 17, s. 25 f., MÖLLER, Ordb. öfv. hall. 
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dialekter har ändelsen -in, -n lämnat spår efter sig i pronomenet 
för andra person plur. ni, som enligt vanlig mening uppkommit 
genom felaktig upplösning av förbindelser som bakin 

Ur fornspråkliga former på -in ha former som bäki, båki i Orsa, 
Ore, Boda och Rättvik enligt min mening uppkommit genom bort-
fall av slutljudande n.2  Spår av ändelsens n finner man i prono-
menet för andra person plur. i Orsa och Ore, där det lyder ni.3  
Ett annat spår utgör enligt min mening det n, som man finner 
i andra person plur. och pres. i Boda och Rättvik i exempel som 
spåni '(I) spån' Boda, spni Rättvik.4  Den fornspråkliga utgångs-
formen har varit spån, eller eventuellt späin med ett analogice 
infört -i-.5  Dalmålsformernas slutljudande -i kan förklaras på två 
sätt. 

Det är tänkbart, att -i helt enkelt är andra personens pronomen, 
fsv. i. Är så fallet, kan man lätt förstå, att pronomenet vid omvänd 
ordföljd icke utsättes i modern tid.6  

landskaps-målet, s. XVI, BONDESON, Hall. sagor, s. III f., WIGFORSS, S. Hall. 
folkm., s. 497 f., SÄVE—GusTAvsobr, Gotl. ordb., Efterskr., s. L, LII, LINDER, 

Om allmogem. i S. MÖTE), S. 19, HEDSTRÖM, Sydsmål. folkm. 1, s. XXXI, 
LANDTMANSON, Västerg. folkm. 4, s. 126 ff., ENWALL hos NEIMAN i Nysv. 
stud. 5, s. 206, LEVANDER, Dalmålet 2, s. 163 ff., LANDGREN, Gramm. för 
Delsbomålet (1870), s. 36, REITAN, Vemdalsmålet, s. 98 f., A. B. LANSEN i 
Norvegia 1902: 2, s. 96 f., ÅSTRÖM i Sv. landsm. 13:2, s. 41, RUTBERG, Folkm. 
i Nederkalix, s. 162 f., 167 ff., Pim, Verben i överkalixmålet, s. 124, 125 ff., 
VENDELL, Ordb. öv. de östsv. dial., s. XLI, ordsaml. och tpl. i ULMA. 

i Se t. ex. SAOB sp. I 3. I litteraturen synes ni tidigast vara belagt om-
kring 1615. Se aa sp. N 527. 

2  Se om bortfallet av -n BotTraus, Orsamålet 1, s. 132, Levander, Dal-
målet 2, s. 61. 

3  Se LEVANDER aa 2, s. 210. 
4  Enligt LEVANDER aa 2, s. 89, 272 not 32, skola formerna på -i, -e från 

Orsa, Ore, Boda och Rättvik återgå på äldre eller -jr. Formen ni i Orsa 
och Ore måste emellertid då antagas vara ett lån, och ändelsen -ni i spåni etc. 
i Boda och Rättvik blir svårare att förklara. För mig synes det visserligen an-
tagligt, att ändelsen -0 (eller eventuellt därav utvecklat -jr, -er) förr haft en 
större utbredning än nu, men det måste framhållas, att ändelsen -in redan 
under fornsvensk tid uppträder över ett stort område. Jfr vidare i det följande. 

3  Se om utvecklingen i hiatus HESSELMAN, Huvudlinjer, s. 60 ff., V. JANS-
SON i Till Wess6n, s. 113 med litt. 

6  LEVANDER aa, 2, s. 152, 164. 
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Mera naturligt är väl dock att tänka sig, att den regelrätta fort-
sättningen till fornspråkligt spån (eller spCtin) en gång varit *spån 
och att till denna form fogats den för andra person plur. normala 
ändelsen -i. 

Om nu andra person plur. bildats av en stam *spån- och den 
vanliga ändelsen -i, har givetvis också första person plur. kunnat 
bildas av *spån- och den normala ändelsen -om. På så sätt har 
enligt min mening spänom '(vi) spå' Boda uppkommit. 

Uppkomsten av nybildningen spänom torde till en del bero på 
att formen för första person plur. pres. varit på väg att dö ut; 
i en del av Rättvik har den helt försvunnit. Att formen för andra 
person plur. kommit att tjäna som utgångspunkt för nybildningen 
förklaras av att andra person plur. pres. jämte samma form i im-
perat. varit en numerärt stark kategori. En likartad utveckling 
kan man finna i en del av Skåne, Blekinge, Småland och Halland, 
där formen för andra person plur. även kommit att användas i 
första person plur.' Att imperat. varit en betydelsefull kategori, 
framgår av att i många dialekter den gamla formen bevarats i 
imperat. plur. men försvunnit i andra person plur. pres.2  

Den vid sidan av -ni i andra person plur. pres. och imperat. 
förekommande ändelsen -ri skall enligt Levander innehålla ett hia-
tusfyllande r, som dock delvis kan härröra från singularformer på 
-r. Detta antagande förklarar dock ej, varför r företrädesvis upp-
träder just i andra person plur. Enligt min mening är ändelsen 
-ri väsentligen uppkommen på samma sätt som ändelsen -ni. 

I Älvdalen (Åsen och Evertsberg), Mora och Sollerön slutar andra 
person plur. pres. och imperat. på -ir eller -er. Verb på vokal böra 
ha haft ändelsen -r i stället för -jr och -er på samma sätt som de 
haft ändelsen -n i stället för -in. På så sätt ha former som *får, 
*gnor uppkommit. Genom tillägg av den för andra person plur. ka- 

Se LECR aa, s. 117, 135, SWENNING a. st., S. PETTERSSON a. St., HED-
STRÖM a. st., COLL/ANDER, Halländska Allmogem., s. 25 ff., äv. ARESICOG, Ö. 
Smål. folkm., S. 261. Enligt NEUMAN i Nysv. stud. 5, s. 201 f., ARESICOG a. st., 
skall första person plur. pres. ha fått samma form som andra person plur. pres. 
genom ljudlagsenlig utveckling -om > -en. Språkgeografiska förhållanden i t. ex. 
Skåne motsäga detta antagande. 

2  Se t. ex. 1NGERS aa, S. 28, REITAN a. St., ÅSTRÖM a. St., RUTBERG a. St., 
PIHL aa, s. 121, 125 ff. 
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rakteristiska ändelsen -i ha så former som skiiri Boda, fdri, gnöri 
Rättvik uppstått. Om denna förklaring träffar det rätta, ha former 
med -r och -jr en gång funnits i Boda och Rättvik och sedermera 
undanträngts av de nutida formerna återgående på äldre -n och -in. 
Jfr därom strax ovan. 

Ett särskilt problem utgöra till en del pres.-formerna med r av 
verbet skola, i det att r ej endast förekommer i andra person plur. 
utan även i första och tredje.' En jämförelse med pres. plur. av 
verbet vara kan klargöra, hur r inkommit i verbet skola. I Boda 
lyda formerna: 2  

Av vara. Av skola. 
1 pers. plur. arom — önom sktirom sktinom 
2 pers. plur. *åri ni skild skönj 
3 pers. plur. örå — ö sktirå sku 

Att en form dri ej är belagd från Boda, måste bero på en till-
fällighet, då motsvarande form förekommer både i Ore och Rättvik. 

I Rättvik lyda samma former : 2  
Av vara. Av skola. 

1 pers. plur. skfi « si713  
• 2 pers. plur. an —ani sköni 

3 pers. plur. ö å skri sf13  

I presens av verbet vara är r ett arv från gammal tid; jfr de 
fornsvenska pluralformerna : wrum, rin, xru. Från dessa pres.-former 
har r uppenbarligen inträngt i samma former av verbet skola. Då 
vara är ett ytterst vanligt verb, har det lätt kunnat bli mönster-
bildande. 

3. 
Andra person plur. pres. och imperat. ha, såsom ovan nämnts, 

i övre Dalarna en rad olika ändelser fördelade på olika socknar: 
-it, -id (<-it), -ir, -ri (<-r), -i (<-in), -ni (<-n). Sammanhanget 
mellan formerna med -r och -n är ett problem, som berör större 
delen av det nordiska språkområdet. 

1  Skiirom '(vi) skola' Boda skulle dock kunna vara en till skiiri '(1) skolen' 
nybildad form. Jfr om spänom '(vi) spå' i det föregående. 

2  Se LEVANDER aa 2, s. 83, 241, 248 f. 
3  Så i Sörbyggefjärdingen. 
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En geografisk fördelning av former med -n och -r finner man i 
modern tid i Skåne; i större delen av detta landskap slutar imperat. 
plur. på -en, i sydvästra hörnet dock på -er el. -ar.' En annan väx-
ling förekommer i den fornskånska Mariaklagan, där man finner 
andra person plur. pres. kryzmn, vid sidan av andra person plur. 
imperat. drwpwr, kryz.wr, sparer.2  I fornsvenskan förekommer en 
liknande växling. Den vanliga ändelsen är i alla formerna -in el. -n, 
men i vissa texter uppträder i imperat. ändelsen -er, -r.3  Denna im-
perativändelse är vanlig ännu i äldre nysvensk tid. 4  Utanför Sverige 
möter i Danmark i imperat. plur. -er.3  I västra Norden står i andra 
person plur. pres. och imperat. äldst -in; i Norge möter sedan 1200-
talets slut -jr eller -er.° 

Att -in är den äldsta ändelsen i nordiska språk, synes säkert; 
det kan utläsas ur nyss anförda uppgifter, och det bekräftas av en 
jämförelse med utomnordiska språk. Hur de övriga ändelserna upp-
kommit och hur de förhålla sig till denna äldsta ändelse är däremot 
ganska ovisst. 

Enligt LEFFLER har ändelsen -in lånats från tredje person plur. 
konj. till andra person imperat. plur. och därifrån till samma person 
ind. plur. Förklaringen till att konj.-formen kunnat lånas till im-
perat. skall vara likhet i funktion i exempel som runsv. kuib hialbin 
'må gudarna hjälpa' eller 'Gudar, hjälpen'.7  Till Lefflers uppfattning 
ha flera forskare anslutit sig, såsom RUGGE och A. NOREEN.9  

Ändelsen -ir har enligt vissa forskare uppkommit genom ljud- 

1  Se LECH 8,a, s. 119, 135 f., INGERs aa, s. 28. 
2  Se Mariaklagen udg. af  JoRs. BRONDIIM-NIELSEN og AAGE RORMANN, 

s. 41. 
3  NOREEN, Altschw. Gram., § 566 Anm. 
4  Se t. ex. WESSiN, SV. språkhist.„ s. 175. 
5  SKAUTRUP, Det danske sprogs hist. 1, s. 274. Jfr BENNEKE-KRISTENSEN, 

Kort ov. de danske folkem., s. 166, BRONDUM-NIELSEN, Glda. Gram. 12, s. 7. 
SEIP, Norsk språkhist. t. omkr. 1370, s. 174 f., 195. Alltifrån senare hälften 

av 1300-talet förekommer emellanåt ändelsen -in, sannolikt på grund av svenskt 
inflytande. Se RUGGE i Ark. f. nord. fiol. 16, s. 336 f., EL/EGSTAD, Vestno. 
maalf. 2: 2, 1, s. 156 f., INDREBO, Norsk målsoga, s. 181 f. 

1  I Nord. Tidskr. for Filol. N. R. 5, s. 77 f. 
8  I Ark. f. nord. filol. 16, s. 339. 

Gesch. der nord. Spr.„ s. 212. 
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lagsenlig utveckling av > r. Så beträffande dalmålet LUNDELL1  och 
beträffande fornnorskan TORP—FALK.2  Enligt WADSTEIN skall i forn-
norskan övergången 4> r ha inträtt på grund av dissimilation i 
exempel som bitit 'bedjen'.3  112EGSTAD räknar alternativt med en 
övergång d> r framför vissa konsonanter.4  

LEPFLER har menat, att ändelsen -jr, -er i fornnorskan och dal-
målet uppkommit »genom anslutning till personalpronomenets slut-
ljud». »Man har», skriver han, »sagt it, pit ha/it (-it), men b-, yr 
ha/jr (-er). Jfr i dalskan iJ aria (Elfdalen) men jr avir (Mora) !». 
Till Leffler har BUGGE anslutit sig.6  

Enligt ett förslag framfört av LudN skall ändelsen -jr, -er i forn-
norskan ha uppkommit vid en förbindelse av andra person pres. 
av verbet och andra personens pronomen i plur., alltså genom en 
utveckling som binda" b.> *bindiår >bindir.7  Denna förklaring har 
vunnit anslutning hos flera författare, såsom NOREEN 8, FIZEGSTAD 8, 
SEEP 1° och INDREB0.11  

KOCK har menat, att den i fornsvenskan förekommande formen 
på -ir, -er i imperat. plur. skall förstås på samma sätt, som de lika-
lydande fornnorska formerna enligt Li&n. I förbindelser som *iii 
*bindiR har sedan *bindiR övergått till bindin genom dissimilation. 
Lefflers antagande, att -in härstammar från konjunktiven, motsäges 
enligt Kock av att i övriga fall konjunktiven påverkas av indikativen 
och av att konjunktiven slutar växlande på -in och -i, medan andra 
person av pres. ind. och imperat. alltid slutar på _in.12 

Mot de framställda förklaringarna av ändelserna -in och -jr kunna 
i flera fall invändningar göras. 

1  I Sv. Lm. I, s. 153. 
2  Dansk-norskens lydhist., s. 196. 
3  Forrmorska homiliebokens ljudl., s. 137. 
4  Vestno. maalf. 2, Till., s. 75 f. 
5  I Nord. Tidskr. for Fiol. N. R. 5, s. 78. 
6  I Ark. f. nord. fiol. 16, s. 337. 

Se hos NOREEN, Altisl. Gram. (1903), § 150 Anm. 1. 
8  Gesch. der nord. Spr.3, s. 212. 

Vestno. maalf. 2: 2, 1, s. 157. 
1° Norsk språ,khist. t. omkr. 1370, s. 175. 
11  Norsk målsoga, s. 123. Samma uppfattning torde även LEVANDER ha om-

fattat, men hans uttryckssätt är ej helt klart. Se Dalmålet 2, s. 89. 
12  Se Ark. f. nord. filol. 14, s. 234 ff. 



92 vALTER JANSSON 

KOCKS mening, att -jr uppkommit ur -in, är såsom BUGGE på-
pekat1, icke sannolik, då -jr enligt de norska texternas vittnesbörd 
är av sen upprinnelse, sannolikt från omkring mitten av 1200-talet. 
För mig synes det föga tilltalande att med Kock antaga, att det 
slutljudande R i ett exempel som *bindiR härrör från andra personens 
pronomen men att samma R bytts ut mot n på grund av dissimila-
tion, om pronomenet kommit att stå före verbet. Till yttermera 
visso måste R i pronomenet *iR tidigt ha fallit i fornsvenskan och 
forndanskan, då det bortsett från dalmålen under litterär tid endast 
förekommer i enstaka fornsvenska belägg. I fornnorskan, där formen 
er med bevarat R är väl belagd, ha inga former på -in uppkommit. 

Lefflers uppfattning, att ändelsen -jr uppkommit »genom anslut-
ning till personalpronomenets slutljud» synes mig bli mindre trolig, 
om man betänker, att första personens pronomen har samma ändelse 
-r som andra personens pronomen i fornnorskan och i dalmål. 

Även den väl vanligaste förklaringen, att -jr uppkommit vid för-
bindelser som *bindiar <bindi6ér, lider av påtagliga svagheter. Det 
är icke säkert, att ä skall försvagas och falla. Man bör dessutom 
söka komma fram till en tolkning, som är tillämplig för alla de mål, 
där ändelsen -jr förekommer.2  För forndanskan är den nyssnämnda 
förklaringen icke sannolik, då någon form av andra personens pro-
nomen plur. med bevarat r icke är känd. 

Att antaga en regelrätt utveckling 46> -jr är icke tilltalande, då 
6 endast i begränsad omfattning synes utvecklas till r. 

Enligt min mening bör frågan om varför den gamla ändelsen -i6 
kommit att efterträdas av ändelsen -in bedömas i sammanhang med 
frågan om varför 46 på andra håll kommit att avlösas av -jr. 

I nordiska språk är 6 på de flesta håll ett föga stabilt ljud; det 
faller ofta eller utvecklas till d, t, r m. m. Bortfall bör särskilt tidigt 
ha inträtt i vissa konsonantförbindelser inuti satsen eller inuti ett 
ord. En form som bindi. 2 plur. pres. el. imperat. kan därför ofta 
tänkas regelrätt ha utvecklats till *bindi. Men detta *bindi saknade 
kännemärke för plur. och sammanföll med formen för första och 
tredje (i östnordiskan även för andra) person sing. konj.; det blev 
därför en mindre användbar form i en tid, då man normalt hade 

i1 Ark. f. nord. filol. 16, s. 331 ff. 
2  Jfr RUGGE i Ark. f. nord. filol. 16, s. 337. 
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pluralböjning av verb. Denna brist har avhjälpts på två sätt: an-
tingen har man från tredje person plur. konj. lånat ändelsen -(i)n, 
som innehöll ett tydligt pluralmärke; eller också har man uttalat d.  
skarpare eller mera distinkt, varvid d med tiden kommit att ut-
vecklas till r. 

Utbredningen av ändelsen -in är med dessa antaganden lätt att 
förstå. Denna ändelse har endast kunnat uppkomma i de mål, där 
tredje person plur. konj. slutat på -in. Så har varit fallet i Sverige. 
I Danmark synes i konjunktiv ändelsen -i, tidigt ha generaliserats 1; 
i västra Norden motsvaras ändelsen -in regelrätt av -i. På intet-
dera hållet har därför andra person plur. pres. och imperat. kunnat 
antaga ändelsen -in. 

En bidragande orsak till att andra person plur. imperat. övertagit 
sin ändelse från tredje person plur. konj., har varit, att dessa for-
mer ej sällan ha en likartad funktion, såsom redan Leffler påpekat. 
Till det av Leffler anförda exemplet kunna läggas åtskilliga andra 
såsom: 

Gangi ni allir tu l min ok sven i ei5a, at engi skeriz år pessu måli.2  
Dat biodom ver oc ollum monnum at per ser vaegnnir oc go5-

uiliabir til laerbra manna. oc later pa vwl at kommast tiundum sinum 
oc abrum rettsendvm.3  

Utvecklingen av d> r i ändelsen -id" är enligt min mening närmast 
att jämföra med samma utveckling framför k och m, som är känd 
från många håll.4  Den regelrätta fördelningen av d" och r skulle så-
lunda kunna föreligga i ett exempel som följande: 

Biodande fastslxga allum yr iamsaman at per sud i pesso henni 
ok hwnnar umbo5smannum peim sem brr varer villa vm hafa 
bo5et saman at taka grxi5ir ok godvilia5er ok later val at komast 
pesso.5  

Jfr även det strax ovan anförda fornnorska citatet. 

1  Se BRONDUM-NIELSEN, Glda. Gram. 12, s. 6. 
2  Brennu-Njåls saga ed. F. JÖNSSON 1908 (Altnord. Saga-bibl. 13), s. 288. 

Dipl. Norv. 2, s. 20 (från 1283). Om imperat. i dylika satser se HEusLER, 
Altisl. El.-buch„ § 532. 

4  Se t. ex. ALANDER, Kons. i österg. folkm. 1, s. 34 ff., SEIP, Norsk språk-
hist. t. omkr. 1370, s. 293. Jfr f. ö. redan H2EGSTAD aa 2, Till., s. 75 f. 

3  Dipl. Norv. 2, s. 18 (från 1278 efter avskr. från 1307). 
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I fornvästnordiskan har en förbindelse som hafip fr utvecklats till 
hafi, yr, varigenom ett pronomen p& uppkommit. Formen hafi har 
då kommit att sakna tydligt pluralmärke. I detta läge har -fi (el. -4.) 
återinförts och sedermera i fornnorskan utvecklats till -r. Detta ut-
vecklingsstadium föreligger i Konungs skuggsiä, där man firmer tal-
rika exempel som hafir perl vid sidan av normalt per hat it o. dy1.2  

Tänkbart är väl, att 4 kunnat uttalas mera skarpt och tydligt 
även i satsslut och på den grund kunnat sedermera övergå till r. 
Så bör kunna ha varit fallet med imperat. plur. på -a Kanske 
kan man däri finna en förklaring till att imperat. plur. på -jr i 
fornspråklig tid har större utbredning än andra person plur. pres. 
ind. på -jr. 

Dalecarl. skänom, skikrom '(nous) Jevons', 
skämt, skäri '(vous) devez' 

Dans le dialecte dalåcarlien parlå å Boda et å Rättvik, on trouve aux 
1 re  et 2me personnes du pluriel de l'indicatif pråsent, ainsi qu'å la 2" 
personne du pluriel de l'impåratif des verbes å voyelle accentuåe, un 
curieux n: å Boda par ex. skiinom '(nous) devons', 8kini '(vous) devez', 
å Rättvik: &bom '(nous) avons', 8lcäfli '(vous) devez'. D'aprås Levander, 
le n qui apparait dans ces formas est t åvidemment destinå, purement 
et simplement, å combler le hiatus ». Au lieu de n, on trouve parfois 
dans les m6mes rågions, et dans les måmes formes verbales, un r qui, 
toujours selon Levander, remplirait lui aussi un råle similaire. Une 
åtude plus approfondie montre que n et r appartenaient å l'origine aux 
formas de la deuxiårce personne du pluriel, indicatif pråsent et imp6ratif, 
et qu'ils sont passås par une opåration d'emprunt å la premiåre personne 
du pluriel de l'indicatif pråsent. Nåa.nmoins, le r que l'on relåve å l'indica-
tif pråsent du verbe skola, y est entré en partie sous Pinfluence des for-
mes du pråsent du verbe vara åtre (plur. v. suåd. terum, rin, wru) 

Le n ou le r qui, en dalåcarlien ainsi que dans divers autres dialectes 
plus anciens ou plus råcents, apparaissent å la deuxiåme personne du 
pluriel, indicatif pråsent et imp6ratif, n'existaient pas å l'origine. Au 
d6but, ces formes comportaient une terminaison en -å. L'apparition des 
nouvelles terminaisons en n et r s'explique par le besoin d'une forme 
portant clairement la marque du pluriel. 

1  Se L. Honnt-OnsEris ed., s. 7: 11; 37: 20; 40: 40. Andra ex. ib., s. 33: 22; 
35: 28, 30, 31; 42: 23. 

2  FDEGSTAD aa 2, Till., s. 75. 



Draken i Hjörungavåg 
AV DAG STRÖMBÄCK (UPPSALA) 

Kring slaget i Hjörungavåg i Sunnmöre mellan jomsvikingarna 
och Håkon jarl någon gång mot slutet av 900-talet måste folktra- 
ditionen ha varit synnerligen rik och levande under de närmast 
följande århundradena, eftersom både prosaisk och poetisk diktning 
omkr. år 1200 och tiden därefter ha så mycket att berätta om 
denna tilldragelse. Man kan iaktta, hur den heroiska driften i tidens 
diktning här fått ett inspirerande stoff, som kunde utläggas på 
ett fängslande sätt och ställas värdigt vid sidan av andra stora hän-
delser mot vikingatidens slut. Jomsvikingarnas väldiga kämpar Vagn 
och Böj voro som skapta för heroisk diktning. 

Om Bi digri, av en skald även kallad Gull-BU, skola efter-
följande rader handla. 

Från Snorres skildring av slaget erinra vi oss hur Bilis skepp 
blir bordat sedan Sigvaldi jarl flytt och hur en man vid namn 
Torsten »miblangr» från Erik jarls skepp tränger fram till Btli, 
som står i lyftingen, och hugger honom över näsan så att ett svårt 
sår uppstår. Torsten blir genast nedhuggen av den sårade Bii, som 
sedan tar två kistor från sitt skepp, fulla av guld, och, i det han 
ropar »över bord alla Biis följemän», kastar sig i havet med kis-
torna (Hkr. öl. Tryggv. kap. 41, ed. F. Jönsson 1893-1900, I, 
333). 

I den äldre källan Fagrskinna skildras Bilis sista strid på liknande 
sätt. Sedan han dräpt Torsten tar han två kistor fulla av guld 
och kastar dem över bord. Av sammanhanget (och i synnerhet av 
hskr. A) framgår, att också Biii själv följer sina kistor i havet 
(Fagrskinna, ed. F. Jönsson 1902-03, s. 98). 

En annan äldre version — i Odd munks Olavssaga — talar 
också om Bläs guldkistor. AM 310 4:o av nämnda saga berättar, 
hur Böl på ett säreget sätt lyfte dem sedan han stridit allsnarp-
liga. Han stack in armstumparna (handarstitfunum) i kistringarna 
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och kastade sig sedan över bord (AM 310 4:o utg. av P. Groth, 
1895, s. 32; denna detalj saknas i Cod. Holm. membr. 18 4:o av 
samma saga, men guldkistorna finnas även där med i skildringen; 
se edition P. A. Munch 1853, s. 15). Då AM 310 talar om Bilis 
armstumpar, utgår sagan i denna detalj uppenbarligen från en 
annan variant i traditionerna om Bilis sista strid än Fagrskinna, 
och Heimskringla, en variant, som senare också kommer igen i Flatö-
bokens breda skildring av striden (i den längre sagan om Olav 
Tryggvason, Flb. I, 193), där den färöiske hjälten Sigmundr Bres-
tisson plötsligt förs in i sammanhanget såsom den som i slutstriden 
får utföra bragden att hugga händerna av Bi. Jfr här motsvarande 
saga i Fommannasögur, där Sigmunds kamp med Bili uttryckligen 
angives som en variant i sägnerna om Bilis undergång (Sumir menn 
segja etc. FMS I, 178). 

I de olika versionerna av den självständiga J6msvikinga Saga 
(Cod. Holm. membr. 7 4:o, AM 291 4:o, AM 510 4:o och Arngri-
mur Anssons latinska översättning) äro i stort sett uppgifterna 
om Bilis försvinnande i slaget överensstämmande. Han springer 
över bord med guldkistorna, som han tidigare tagit från Strut-
Harald i Danmark. 

I den äldre skaldediktningen, här representerad av jomsvikingen 
Vagn Akasons strof om slaget. (Skjaldedigtn. I B:175) och strof 10 
i Tindr Hallkelssons dråpa om Håkon jarl (Skjaldedigtn. I B:138), 
uppgives bara att Bili springer över bord, men intet sägs om hans 
kistor. Det är först i Bjami Kolbeinssons J6msvikingaddipa (sanno-
likt från 1100-talets slut) och Dorkell Gislasons Biladrå,pa (från 
ungefär samma tid) som kistorna i tydliga ordalag föras på tal 
(Skjaldedigtn. II B: 8 resp. I B: 538), i den förra dikten också med 
ett intressant tillägg, till vilket jag nu övergår. 

Bjarni Kolbeinsson, den orkneyiske skalden och biskopen, säger 
i J6msvikingaddpa strof 36, att Bili bjöd, innan han själv störtade 
sig i djupet med de tunga kistorna, att alla hans män skulle kasta 
sig över bord?. 

1  Ur traditionssynpunkt är det av stort intresse att iakttaga, hur det från 
sägnerna om slaget förmodligen fast traderade utropet från Ml fyrir bora 
altir Bita pegnar (Odds Olavssaga AM 310 4:o, Jörnsv. saga AM 510 4:o; jfr 
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I den följande strofen ges ytterligare emfas åt Bilis kraftprov 
att i stridens hetta lyfta kistorna ur skeppet och med dem »stiga 
över bord», och det tillägges: 

Ok optliga eptir 
6blaudir par eihan 
kneigu Wir lita 
lungan orm d hringum 
(Skjaldedigtn. II B:8). 

Här antydes alltså för första gången, att Gull-131W (ett namn 
som endast Bjarni använder) blir en på sina skatter ruvande orm, 
som orädda människor kunna se i havsdjupet. 

I prosatexterna om slaget går detta motiv sedan igen i Cod. 
Holm. membr. 7 4:o, i Arngrimur Jönssons latinska översättning 
samt i Flatöbokens version. I den förstnämnda handskriften heter 
det: Enn pat er margra manna saugn at Bui hafi orait at ormi ok 
lagz a gull sitt, er pat tu l pess haft at menn hafa sed.  orm a Hiaurunga 
ucigi hann pat ok uera at nockur ucinnd uOtr hafi lagz a pat fe ok syniz 
par sidan (Jönisv. saga efter skinnboken 7 4:o, utg. av G. Ceder-
schiöld 1875, s. 35). I Arngrimur Jönssons version om Bilis hjälte-
modiga försvar och hans försvinnande i havet sägs det: Deinde 
Thorchillum aggressus eum medium dissecuit, qvo facto cum scriniis 
auro onustis, gym Strutharaldo qvondam eripuerat, in mare prosiliit. 
Hic erat illius exitus, qvem communis omnium fert opinio in angvem 
versum ingentem, auro incubantem sinum istum occupare. Angvem enim 
post id multoties conspectum perhibent (Arngrimi Jonae Opera Latine 
conscripta, ed. J. Benediktsson, Bibl. Arnamagn. IX, 1950, s. 136). 
I Flatöboken (I, 203) kommer skildringen av ormen ganska nära 
Cod. Holm. 7, ehuru kompilatorn uttalar sina tvivel om folksägnens 
trovärdighet: En pat er sögnn manna sidan at Bui hafui at ormi ordit 
ok lagizst a gullkistur sinar, en ver hyggium pat ta pess haft vera at par 
ha/ni ormrinn setzst a Hiorungauogi ok hann vera at nökkur ill uwttr 
ha/ni lagizst a fet ok synnzst par sidan. en wigi kunnum ur at segia 

Cod. Holm, 7 4:0 och AM 291 4:0: fyrir bord allir B(.a lidar) klart finns be-
tygat redan i Bjarnis dikt: Bad fyr bord at akylcli . . . allir . . . Bita fiegnar ; 
jfr också Hkr.: fyrir bord allir Bita lidar (Frisianus: pegnar). 
7-547458 Svenaka Landarm& 1955 
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huort helldr er. ma ok vera at huorki se satt puiat marga uega ma 
synazst.1  

Enligt dessa källor, den tidigaste kanske från 1180-talet, har 
alltså Bili blivit en på sina skatter ruvande drake eller sjöorm. 
Traditionskomplexet kring jomsvikingarnas undergång i slaget vid 
Hjörungavåg har här tillförts ett välbekant motiv ur den gamla 
hjältediktningen: den girige skattegömmaren, som förvandlas till 
drake (eller annat odjur). Prototypen finns i Fåfnir-figuren i Sigurds-
sagan, ehuru han där ligger på Gnitaheden, men sällsamma sjö-
drakar (sellice sc-edracan) omtalas redan i Beowulf, och också där 
ha drakar och sjötroll samband med skatter eller särskilda dyrbar-
heter. Bl. a. sägs om Beowulf, när han på sjöns botten besegrat 
Grendels moder, att han, 'ehuru han såg skatter därnere, endast tog 
med sig Grendels huvud samt fästet till det underbara svärd han 
funnit där och brukat i kampen, eller i BJÖRN COLISNDERS över-
sättning (verserna 1612-15): 

Den tappre vädergauten 
tog ej i det vistet 

mera dyrbarheter, 
fast mycket han såg, 

endast det huvudet 
och huggsvärdshjaltet, 

med ädelstenar smyckat. 

Den speciella förvandling till sjöodjur, som traditionen tillägger 
har i den norröna litteraturen i övrigt flera motsvarigheter, 

som jag denna gång ej kan gå närmare in på. Jag erinrar här 
endast om den skatteruvande draken i Gull-136ris saga och motivets 
fortsättning i nyare isländsk tradition (ed. Kålund, 1898, s. 47, s. 54) 
samt om den med Gull-ID6ris saga, i vad gäller drakmotivet, nära 
förbundna Hitlfdanar saga Eysteinssonar (ed. F. R. Schröder, 1917, 
s. 48 f., s. 134 ff.); vidare om Gautreks saga kap. 11 (FAS III, 

1  Det kan i detta sammanhang, där folktron om sjöodjur lyser igenom, 
också erinras om att en stor sjöorm vid Norges västkust i närheten av Ber-
gen, »Serpens Noruagicus», omtalas av Olaus Magnus i Historia de gentibus 
septentrionalibus, bok 21, kap. 43. Härom och om andra sjöormar i Norge se 
J. Granlund i kommentar till Historia om de nordiska folken V (1951), s. 537 
och där citerad litteratur. 
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49), där det är fråga om en man vid namn Refnefr, som efter en 
tvekamp dyker ned till havsbotten och lägger sig som ett sjöodjur 
på en dyrgrip, som han vunnit i kampen. I synnerhet skulle i 
detta sammanhang ånyo undersökas hur traditionerna kring Gull- 

hans kistor och hans förvandling till sjöorm förhålla sig till 
motsvarande motiv knutna till Gull-1)6rir (jfr redan namnlikheten!), 
något som givetvis också måste innebära en ganska djupgående 
analys av Gull-136ris saga. Den sistnämnda har en lös, episodisk 
komposition och hopar i sin rapsodiska framställning ganska sena 
bygdesägner, knutna till vissa lokaliteter, minnesmärken och ort-
namn. Prioritetsfrågan i detta förhållande är icke så alldeles enkel 
att lösa — ett intryck som kvarstår även efter läsandet av H. 
Hempels förtjänstfulla framställning i Arkiv f. nord. filologi 39 (1923), 
s. 42 f. Men avsikten med denna lilla studie är i första hand att 
rikta uppmärksamheten på en hittills, såvitt jag vet, aldrig beaktad 
fortsättning på sägnen om draken i Hjörungavåg. 

I den av forskningen föga utnyttjade men ganska innehållsrika 
legendariska sagan om biskop Gudmund Arason (t 1237) av abboten 
Arngrimr dyker åter draken eller sjöormen upp på den gamla 
kampplatsen. Arngrims Gudmund-saga var ursprungligen skriven 
på latin, någon gång på 1340-talet, men originalet har gått förlorat 
och endast den isländska översättningen återstår, bemängd med 
latinismer (utgiven i Biskupa Sögur II, 3-184). Den vänder sig 
till en internationell publik och sannolikt — som Björn Magmis-
son ()Isen menar i Safn til sögu Islands III, 298 — närmast till 
påven för att få biskopen helgonförklarad. Just dess hänvändelse 
till ett europeiskt forum gör att den innehåller geografiska, histo-
riska och kulturhistoriska uppgifter, som man eljest ej är van att 
finna i den norröna litteraturen men som ur en sentida läsares 
synpunkt te sig särskilt intressanta. 

Biskop Gudmund var ju framför andra andliga i Islands medel-
tidshistoria den store undergöraren och kraftbenådade gudsmannen, 
som bekämpade folktrons troll, vidunder och andra illasinnade väsen, 
och även i Norge uträttade han — enligt sagan — härvidlag märk-
liga ting. 

I här nämnda legendsamling om biskop Gudmund berättas, att 
den helige mannen också kom till Hjörtmgavåg, »där fordom Håkon 
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Lade-jarl kämpade med jomsvikingarna» (Bps. II, 129). Där, om-
talas det vidare, brukade en stor orm »i tolv bukter» komma upp 
till vattenytan och ofta lägga sig tvärs över viken, hindrande sjö-
farare att med sina båtar nå tilläggsplats vid stranden. Även biskop 
Gudmund kommer seglande denna väg, och hans skeppsfolk vill 
gärna söka hamn inne i Hjörungavåg. Men nu ligger ormen uppe i 
vattenytan och spärrar vägen. Biskopen går då upp i det rum, 
som finns i framstammen, och stänker under böner vigvatten över 
ormen. Den viker undan, så att skeppet får fri väg in mot hamnen. 
När Gudmund och hans män övernattat där få de på morgonen 
se »himlakonungens storverk»: ormen ligger i tolv stycken uppkastad 
på land; vara par aldri .wfinliga mein at pvi skrimsli, ok öngu sidan 
pviliku (a. st.). 

Det är uppenbart att detta underverk av Gudmund, som ej 
finns i de äldre sagorna om honom, avser den drake, som folkdikt-
ningen tidigare förknippat med den berömda kampplatsen och satt i 
samband med Bih digri och hans guldkistor. 

På samma underverk syftar också Arni J6nsson, abbot i Miinka-
pverå-klostret 1371-79, då han i en hrynhent dråpa om biskop 
Gudmund talar om den sjöorm (sjövar grimr), som länge fick svek-
fullt plåga utmärkta män i Hjörungavåg, innan den genom »kors-
tecknet från Gudmunds hand» brast i stycken (Skjaldedigtn. II 
B: 455): 

sundur sprakk fyr signan handar 
sjövar grimr, er langan tima 
pråda gat meb prettum zgai 
plågat mest å Hjgrungavågi. 

Le dragon de Hjörungavåg 

A Hjörungavåg, sur la cöte occidentale de la Norvåge — non bin de 
l'emplacement actuel de la ville d'kesund — se dåroula å la fin du 
X"le siecle un grand combat naval entre Håkon, jarl de Norvåge, et 
les Vikings d'Ionasborg. La bataille se termina par la dåfaite des Vikings. 
L'un des chefs Vikings, Båi digri (Bili le Gros), se clistingua particuliå-
rement par sa vaillance, et corabattit jusqu'au dernier moment sur son 
navire. Mais lorsqu'å la fin, griåvement blesse, il reconnut qu'il ne pou-
vait plus råsister, il se saisit de deux coffres remplis d'or, qu'il avait em- 
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portes avec lui, se jeta par-dessus bord et disparut avec ses tresors au 
fond de la mer. 

La tradition populaire s'est emparee de cet evenement historique. Dans 
le present article, on constate que dans le poeme de Bjarni Kolbeinsson, 
Jörnsvikingadriipa (ecrit vraisemblablement entre 1180 et 1190), qui &-
era la bataille de Hjörungavåg, Bili est transforme en im dragon ou ser-
pent de mer, couche sur son or au fond de la mer, ainsi que l'ont vu souvent 
des gens venus plus tard sur le lieu de la bataille. On trouve egalement 
des recits analogues dans deux des versions de la saga des Vikings d'Ioms, 
ainsi que dans le Livre de Flatö. Le theme, si repandu dans les poemes 
epiques, du heros transforme en dragon qui ca,che jalousement son tresor, 
a done ete introduit dans la saga comme im apport secondaire. Le poeme 
a evidemment été ecrit au XII"' siecle, majs il n'est pas interdit de 
supposer que ce theme soit plus ancien et tire son origine de traditions 
locales, nees dans la region du celebre camp de bataille de Hjörungavåg. 

L'article signale egalement qu'il est encore question du monstre marin 
de Hjörungavåg dans im ouvrage plus recent, datant du milieu du XIV6ne 
siecle, å savoir un recueil de legendes sur reve'que islandais Gudmund 
le Bon (t 1237), ecrit å rorigine en latin, mais connu aujourd'hui uni-
quement dans sa traduction islandaise. D'apres cette autre source, c'est 
reveque Gudmund, adversaire declarn de toutes les creatures et de tous 
les monstres qu'engendre la superstition, qui porte le coup mortel au dra-
gon de Hjörungavåg, terreur des navigateurs. A peine reviSque ra-t-il 
asperge d'eau benite, que le corps du grand dragon disparait, dechiquete 
en douze morceaux, qui vont echouer sur le rivage (Biskupasögur 
129). Ce möme miracle sera egalement raconte plus tard dans un poeme 
sur reveque Gudmund compose par Ärni Jönsson, superieur du couvent 
de Månkapverå, au nord de l'Islande (1371-1379). 

• 



Modern och barnet i lapsk folktro 
Av HARALD GRUNDSTRÖM 

Materialet till föreliggande uppsats utgöres i huvudsak av egna 
uppteckningar gjorda under mångårig vistelse bland lappar i Jokk-
mokks församling, Norrbottens län. Bland dem som lämnat bidrag 
härtill må nämnas i första rummet numera avlidne nomaden Anta 
Pavvasson Pirak i Jåkkåkaska lappby. För sin kunskap i hithörande 
ting sade han sig ha att tacka sin mor som var en mycket anlitad 
tsagge-iedne (jordemoder). Därnäst nomadhustrurna Anna Stina 
Pavval, född Pavval, i Tuorpuns lappby, död 19/7 1942, nära hundra-
årig, Maja Lisa Åstot, född Äpar, och Kajsa Rassa, född Fidna, båda 
från Sirkas lappby, även dessa döda för åtskilliga år sedan. En del 
uppgifter har jag också från nomaderna Nils Anu Kallok, Lars Lars-
son Åstot och Nils Petter Amma Grufvisare i Sirkas lappby, de två 
förstnämnda döda. Uppteckningarna som äro samlade i små anteck-
ningsböcker äro icke gjorda efter någon bestämd plan, utan inströdda 
bland andra notiser av olika slag i den ordning de berättats. De ha 
sedan sammanförts och ordnats, så att de bilda ett visst helt. I detta 
har också infogats delar av Piraks framställning i hithörande ämne 
i hans självbiografi En nomad och hans liv samt strödda notiser ur 
ordboksmaterial'insamlat i Gällivare församling av professor Björn 
Collinder år 1926, det mesta redan tryckt i Lulelapsk ordbok av 
undertecknad. För att få litet vidare perspektiv på det hela har jag 
också tillfogat en del jämförande uppgifter från äldre arbeten, sär-
skilt från källskrifterna till den lapska mytologien samt Johan Turis 
Muittalus samid birra. En del har också hämtats från ett hittills 
föga känt arbete, nämligen Lars Levi Laestadius otryckta Fragmen-
ter till den lapska Mythologien, av vilket ett fotostatexemplar finnes 
å Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala. För en del medde-
landen från Arvidsjaurs församling har jag att tacka f. d. lappord-
ningsmannen Nils Petter Stenberg. Där ej annorlunda uppgives är 
Pirak sagesman. 
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Havandeskapet 

När en kvinna var havande, skulle tsagge-iedne (jordemodern, eg. 
»stödmodern»), en gammal erfaren kvinna som anlitades vid sådana 
tillfällen, åtminstone när det gällde en förstföderska, alltid taga reda 
på när förlossningen kunde inträffa. Hon skulle fråga kvinnan eller 
mannen, om de visste när fostret »fick liv». Fick hon reda på den 
tiden, räknade hon 20 veckor framåt och kunde då säga tidpunkten 
för förlossningen. Den unga blivande modern skulle göra ett tecken 
i almanackan för den dag då fostret »fick liv». 

Det fanns muntliga traditioner eller bestämmelser huru man skulle 
uppföra sig när man var havande. Så vitt möjligt skulle man avhålla 
sig från att titta på något besynnerligt eller något som starkt avvek 
från det vanliga. Fostret är mycket känsligt och tar intryck av vad 
modern ser och upplever. På marknaderna brukade ofta uppträda 
s. k. skäddarah, dvs, sådana som kunde förvända synen på folk, troll-
konstnärer och taskspelare. Vid sådana tillfällen brukade alltid äldre 
kvinnor och karlar förmana unga kvinnor som voro havande att 
icke gå och titta på dylikt. Man sade att fostret tar intryck (avas) 
av det besynnerliga eller underliga som modern får se. Det kunde 
hända att någon man kom in i kåtan med parkasäcken (ryggsäcken) 
på ryggen och med bärbanden i kors över bröstet. Eller någon kom 
in och hade lasson och körtömmen bundna i kors över bröstet. Om 
någon kom in på detta vis, fick han genast förebråelser av äldre 
kvinnor, om det fanns någon havande kvinna i kåtan. Om denna 
fick se det där, skulle barnet, när det föddes, ha navelsträngen om-
kring halsen, sade man.' En havande kvinna skulle också vara rädd 
för att anstränga sig mycket, i synnerhet icke rycka eller draga 
häftigt i något som hon hade bakom sig, t. ex. när hon drog i en 
kälke. Inte heller skulle hon sträcka sig uppåt med armarna för att 

1  Lxstadius berättar i Fragmenter etc. 3. delen, § 5 om en lappkvinna som 
bodde på gränsen mellan Lycksele och Arvidsjaurs socknar. Hon var 13 quarter 
och 3 tum lång och så stark att ingen karl vågade gifta sig med henne. Men 
annars var hon »sagtmodig till sinnet och religiöst stämd». Det troddes att 
hennes storlek berodde därpå, att hennes mor »försett sig» under grossessen; 
hon hade blivit skrämd av sin egen skugga, under det hon färdades ute i mån-
skenet. Detta finner Destadius »så mycket troligare, som hennes föräldrar 
och syskon äro små pysslingar, som lappar vanligen pläga vara.» 
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hämta något, t. ex. från en hylla. Sådana rörelser kunde förorsaka 
missfall (tsuou'hkanipme). — (N. P. Stenberg:) En havande kvinna 
fick plötsligt se en groda. När hennes barn föddes hade det ett märke 
som liknade en groda på kroppen. Om den blivande modern såg en 
människa som var vanskapt fick barnet samma utseende. Detta 
kallades avastit = taga intryck av (om såväl modern som barnet). 

Barnets kön 

Naturligtvis var man angelägen att redan i förväg utröna barnets 
kön. Man hade sina »märken». Om den havande kvinnan hade bältet 
ovanför magen, sade man att hon bar på en gosse. Hade hon bältet 
vid nedre kanten av magen, sade man att hon bar på en flicka. Ett 
gossebarn ligger högt upp, ett flickebarn lägre ned; det var ett' tale-
sätt, och är ännu ett märke. 

önskematen 
När en kvinna är havande, är hon »vuosvak», dvs, hon har motvilja 

mot viss sorts mat och åstundan efter annan. Denna motvilja resp. 
åstundan skulle man taga hänsyn till; man skulle ge henne vuosves-
piebmo (ungefär »önskemat»). Grannkvinnorna brukade komma med 
vuosvas-pihtta (en smakbit) till henne. Detta behövde ej vara någon 
särskild sorts mat. Den havande hade kanske sett någon äta något 
som hon fick åstundan efter; då ville hon ha detta. Förr brukade 
havande kvinnor också gärna vilja ha brännvin, men som vi sedan 
få se ansågs det inte vara bra att ge dem sådant. I Gällivare (enl. 
Collinder) säges en fader, »när han har gjort ett barn» (kun hän on 
tehnyt lapsen), också vara vuosvak (= ha åstundan efter en smakbit). 
Detta uttryck torde ha sitt ursprung i ett bruk som omtalas i Torne-
dalen.1  När grannkvinnorna kommo till den nyblivna modern med 
önskematen, skulle de också medföra ett knippe torrt gräs eller löv 
till fadern. 

Anm. Ovan nämnda bruk med »önskematen» torde icke ha något 
samband med den av Jessen i hans avhandling om de Norske Finnars 
og Lappers Hedenske Religion etc., § 9, sid. 22, omtalade seden att 
barnaföderskor tillsammans med närvarande kvinnor drucko Sarak- 

I Hört av undertecknad. 
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kas vin och åto Sarakkas gröt. Knappast torde det heller kunna 
sammanställas med det i Fxrosk Anthologi av V. U. Hammarshaimb 
omnämnda på Färöarna förekommande bruket av nornagreytur, 
»nornegrod» (den forste måltid, som en kvinde nyder efter en barne-
fodsel), vilken rätt i Danmark kallas barselgrod, i Norge barselgrot, 
på olika trakter i Sverige barselgröt, barselsupa, barsöl, tittöl, käring-
badd, käringöspe, jämmervälling m. m.1  Den egendomliga seden med 
en »smakbit» också till fadern synes mig kunna få en förklaring genom 
vad som meddelas under det med vuosves- liktydiga ordet vuosm6s- i 
Konrad Nielsens Lappisk Ordbok: (fruktsommelige kvinners) »ekkel-
fomemmelse, kvalme, av eller ved tanke på visse slags mat og ab-
normt sterk lyst på visse slags; denne tilstand antaes å smitte andre 
(også menn), når de, uten å vite om det, spiser av samme fat el. med 
samme skje som en fruktsommelig kvinne (hun blir da, ifölge nogen 
hjemmelsmenn, kvitt fornemmelsen; får vedkommende vite hvem 
den fruktsommelige kvinne er, ger de samme hjemmelsmenn, så går 
tilstanden over, men kvirmen får da på nytt sine fornemmelser).»2  — 
Den havande kvinnan skulle enligt denna föreställning alltså kunna 
smitta sin man, så att han också blir vuosvak. — 1 en uppteckning 
från Dalarna (Älvdalen) berättas det, att när »gummans» stund när-
made sig lade sig också »gubben» och överröstade gumman med sin 
jämmer. Sedan allt var överstökat och de hemmavarande av byns 
kvinnor kommo bärande på sina »gumsgrötrindjur» (= gumsgröt-
byttor), var gubben den förste som reste sig, sträckte armarna efter 
kärlet (byttan), »som han i en hast förde till munnen och med stort 
välbehag svalde gröten». Enligt andra meddelare var det barnsängs-
kvinnan, som skulle ha gumsgröten. Mannen (»gumsen») skulle ha en 
tallbarrkvist el. dyl. Endast om det blev något kvar av gröten, fingo 
de övriga i gården smaka därav. I Älvdalen, Ore, Mora (Dalarna) 
kallas en gift man, som måste ligga ensam under hustruns barn-
bördstid, »gumse». I Transtrand och Mora (Dalarna) är »gumse» be-
nämning på en man vars hustru ligger i barnsäng (mannen är då 
»gumse» eller ligger i »gumskätten»). Älvdalen: Om man mötte en 

Enligt uppteckningar i ULMA (Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Upp-
sala). 

Se även Qvigstad, Lappische Heilskunde sid. 151. 
En!. uppteckningar i ULMA. 
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»gumse» ute, skulle man räcka honom litet barr-ris. Om man mötte 
honom inne, skulle man riva av honom mössan och kasta den i bak-
ugnen. På skämt brukade man säga till barnafadern, att han skulle 
upp i gumskätten och gnaga barr. Våmhus (Dalarna): Man repade 
löv och rev gräs åt »gumsen». Om vintern tog man en liten hötapp 
och gav honom. Orsa (Dalarna): »Gumsen» skulle ha tallbarr (liksom 
den verklige gumsen). Älvdalen: Om man mötte en »gumse» ute, 
t. ex. på forkörning, gav man honom en granriskvist el. en »bårtåll-
knaul» (barrtallknöl?), så att han skulle få gnaga. Det var för att 
han skulle få veta, att han var barnafar. Transtrand: För att be-
teckna och även håna »gumsen» har man lagt en lövkärve i hans 
säng.1  

Förlossningen 

Nu är alltså stunden inne. Tate luodjalij juo (nu har hon redan 
börjat jämra sig). Värkarna (auhtah) ha börjat. Då brukade man ge 
kvinnan brännvin som bedövningsmedel. »Men», säger min sagesman, 
»det var inte bra att ge kvinnan brännvin, därför att fostret då blev 
berusat och åaddai sjavot (somnade av och blev utan rörelseförmåga, 
fastän det andades och levde). Och följden därav blev att det kväv-
des inne i modern eller föddes i dött tillstånd. Berusningen medförde 
också att det blev längre tid mellan värkarna. När modern blev 
nykter började allt åter fungera normalt; värkarna kommo som de 
skulle. Men man ville, att när värkarna kommo kvinnan skulle vara 
varm. Därför brukade man ge henne »starkpepparkaffe» (kaffe med 
starkpeppar i), ty starkpepparkaffet värmde blodet så bra . . . Man 
trodde också, att om kvinnan var riktigt varm, så skulle hon fortare 
bli av med efterbörden. Även med hänsyn till tiden närmast efter 
förlossningen var det nödvändigt att kvinnan var varm, innan hon 
förlöstes. »Ty om kylan fick tränga in i hela människan, så fick hon 
efter förlossningen, fastän efterbörden gått, en knut stor som en 
knytnäve i nedre delen av buken. Knuten steg uppåt och blev större, 
och kvinnan kunde dö därav. Jordemodern eller någon annan skulle 
massera bort knuten. Hon skulle slå kamfer, blandat med brännvin, 
i flata handen och så massera uppifrån och nedåt, till dess knuten 
försvann.» (N. P. Stenberg:) Brämivin skulle man ge kvinnan efter 

1  Enligt uppteckningar i ULMA. 
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förlossningen, icke före. (J. Turi:) Om barnsängskvinnan icke blir 
kall, är hon frisk efter en vecka. 

En födsel kan komma oväntad. Särskilt bland nomaderna är detta 
vanligt, och det finns många drastiska historier därom. Men när en 
födsel väntades, skulle man alltid se till att det fanns någon som 
biträdde. Någon barnmorska fanns förr sällan till hands. Man till-
kallade i stället en tsagge-iedne (jordemoder), vanligen den äldsta 
kvinnan i byn eller från någon annan by en kvinna som ansågs 
lämplig att kahppelussjat (biträda vid förlossningen). Även en man 
kunde tjänstgöra som kahppelidje (biträde vid förlossningen); sådant 
var förr icke ovanligt. Den gamla Olov (Vuolla) Amulsson Länta i 
Sirkas lappby, död 1924, hade många gånger tjänstgjort vid sådana 
tillfällen och ansågs mycket skicklig. Även hans far, Amul Persson 
Länta, död 1869, var på sin tid mycket anlitad både som medicin-
man och kahppelidje. 

Ibland händer det att ett barn icke ligger rätt till, när det skall 
födas. Det fanns jordemödrar som kunde känna utanpå, huru barnet 
låg. De kunde också konsten att knåda eller massera (tuu'tet), så att 
barnet kom i rätt läge. Ibland stannade det i portgången. Det hände 
att ett barn inte »slapp lös» från modern; bara en del av huvudet 
syntes utanför moderns kropp. Men tsagge-iedne visste råd; hon bet 
med tänderna ett stadigt tag i barnets huvudsvål och drog så och 
hjälpte till, och det lyckades ibland. En vida hårdhäntare behandling 
omtalar Turi: »Somliga kvinnor ha det så svårt, att de känna smärtor 
i tre dagar, och folk håller och trycker på ryggen, och när de ändå 
icke föda, så finns det ännu ett sätt. När det är flera män, så lyfta 
de hennes fötter upp och huvudet ned ock skaka, för att barnet skall 
glida tillbaka, då det tryckes mot den andra öppningen. Och när det 
kommer rätt, så brukar hon strax föda.» Gällde det »oäkta» (utom-
äktenskapliga) barn, hade man följande sätt att underlätta födseln: 
(Pirak:) »Jordemodern skulle utröna faderns namn, då skulle modern 
lättare 'slippa lös' från barnet»; (Turi:) »Hon (modern) skall tala om 
vem som avlat barnet, och då skall man ge henne barnafaderns vatten 
eller urin att dricka.» Det sätt att underlätta födseln som nämnes av 
Knud Leem i hans Beskrivelse over Finnmarkens Lapper etc. år 
1767, sid. 494, och som bestod däri att alla knutar som kvinnan hade 
på sig, dvs, alla band som voro knutna löstes upp, torde också ha 
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praktiserats i Lule lappmark. Någon anteckning har jag dock icke 
därom. 

»Annars», säger min sagesman, »födes ett barn mycket lätt.» Med 
det rörliga och sunda liv som kvinnorna där uppe föra går födseln i 
regel lätt, och modern behöver icke länge förbli liggande. Sedan 
kvinnan blivit förlöst, brukade man ge henne en halv kaffekopp 
eller minst en barnslev brännvin. Konjak ville man inte gärna ge, 
därför att kvinnans blod blev alltför upphettat därav. 

Att bli förlöst uttryckes på olika sätt: kuoktanit, kuouhtijta pässat 
»bli två», jårrålit »falla omkull», skuollat »gå sönder», »gå itu», »gå i 
två delar» o. s. v. Att ha födslosmärtor heter taltat. 

Det nyfödda barnet 

Nu har barnet äntligen kommit ut. Det gäller också nu att se till, 
att allting står rätt till. Jordemodern skall undersöka, om det finns 
vahpe (slem) i barnets näsa. I så fall skall hon suga ut slemmet med 
en mycket kraftig sugning och spotta bort det; göres inte detta, 
kommer barnet alltid att vara snorigt, och när det börjar tala, kom-
mer det att tala genom näsan. Vidare skall jordemodern krama eller 
massera barnets tungrot (njuoktjam-maddakav), annars börjar barnet 
läspa, när det lär sig tala. En tredje sak skall också undersökas: 
(Lars Åstot:) Den lilla senan (kielna) som sitter under barnets tunga 
skall jordemodern nypa litet i med naglarna (tjib'ristit) eller massera, 
så att tungan blir lös och fri, annars kommer barnet att tala sluddrigt 
(mal' fan sjaddat). En del klippte helt resolut av senan med en sax. 
En annan sak som man också skulle ha sin uppmärksamhet riktad 
på var formen på barnets huvud; en del ägnade väl denna detalj 
mindre uppmärksamhet. Enligt Pirak var den runda huvudformen 
eftersträvansvärd. Tadtjans (svenskens) avlånga huvud tyckte man 
inte var vackert. Huvudet skulle vara runt; det var den ideala for-
men. Var det inte runt, så gick det att forma om det, medan det 
ännu var mjukt. Jordemodern skulle med flata handen krama bar-
nets huvud, så att det blev »ett vackert runt huvud». 

Navelsträngen 
Navelsträngen skulle behandlas på följande sätt. Jordemodern 

hade en tråd till hands, fästad i en häkta i koltens halsöppning. 
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Tråden knöt hon genast om navelsträngen och klippte så av navel-
strängen med en sax. Sedan skulle barnets navel smörjas med märg-
fett från övre märgbenet i renens framben eller med fett från renens 
klövar. Fettet skulle icke vara kokat. Smörjningen skulle fortgå till 
dess tråden föll bort och naveln var läkt. (Anna Stina Pavval:) »Man 
skall icke klippa av navelsträngen, förrän man förvissat sig om att 
barnet är vid liv. Om barnet håller på att kvävas vid födseln, skall 
man klappa det på ryggen och svänga det fram och tillbaka med 
huvudet nedåt. Och så skall man röra barnets tunga och gräva i dess 
mun, så att slemmet lossnar och går ut. Under tiden skall man vara 
alldeles tyst.» 

Det första badet 

Sedan kommer det första badet i kitteln. Här finnas också en hel 
del föreskrifter. Barnets ansikte skulle tvättas med minst två vatten 
för att det skulle få en ren och klar färg i huden. Skedde icke detta, 
kunde barnet få en alltför mörk ansiktsfärg. I det första badvattnet 
skulle man kasta ett glödande kol eller en brinnande eldbrand, innan 
man hällde ut det. (N. P. Stenberg dito.) Och även sedan skulle man 
alltid, varje gäng barnet badades, göra så för att avvärja något ont. 
I det första badvattnet skulle man också kasta en mässingring. 
(N. P. Stenberg dito). Man tog då den mässingring som var närmast 
till hands, nämligen den ring som jordemodern hade i sitt bälte.1  
Barnets kläder fingo icke hängas ut i luften. Om man gjorde så, 
skulle barnet få utslag eller annat ont ur luften. — Ett barn badades 
så länge det rymdes i kitteln, dvs. till dess det var omkring tre år 
gammalt. Sedan kom dess kropp icke mer än någon gång tillfälligtvis 
i beröring med vatten. 

Efterbörden 

Efterbörden hos människan kallas mayepuh„ hos renen vuosah. En 
renko föder i stående ställning. Kalven ligger i en säck. Alltsammans 
faller ned på marken. Modern biter sönder säcken och befriar så kal- 

1  Seden att kasta ett glödande kol eller en eldbrand i barnets första bad-
vatten, innan det slås ut, har förekommit i hela Sverige, Även bruket att lägga 
stål, moderns vigselring, en silverslant eller dylikt i barnets badvatten, särskilt 
det första, berättas på flera håll i Sverige. (ULMA.) 
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ven, som genast stiger upp på benen, och modern slickar honom ren. 
Icke så hos människan. Somliga kvinnor ha svårt att bli av med 
efterbörden. Då brukade man ge dem snus i näsan för att de skulle 
nysa riktigt hårt och på så sätt få efterbörden att gå. En ännu hård-
häntare behandling bestod däri att man tog kvinnan under armarna 
ett stadigt tag och skakade henne riktigt ordentligt. (Nils Anu Kal-
lok:) Efterbörden skall jordemodern gömma mycket noga, så att 
ingen vet var den finns. Enligt en annan uppgift gömmer man den 
under en sten, så att hundarna inte komma åt den. 

Fontanellerna 

(Kajsa Rassa:) Fontanellerna kallas åi've-sudde (huvudvaken). 
Den iakttar man noga. Ett talesätt: »Nå, nu är huvudvaken bara så 
stor som tjockköttet på inre sidan av tummen.» När huvudvaken 
växt ihop, springer redan barnet. 

Barnet i vaggan 
Några dagar (tre dagar uppgives av somliga) skulle barnet ligga in-

lindat i linne och skinn av nyfödd renkalv. Sedan var det att laga 
till vaggan (kierkav). Och det är en vidlyftig sak. Mah urholkar en 
granstam i lagom storlek; granens ved är lätt och vit. Därpå sticker 
man in den i en kåpa av sämskskinn. När det är riktigt kallt, täcker 
man den ytterligare med en kåpa av tjockt vadmalstyg eller tunn-
hårigt renkalvskinn. I huvudändan gör man en kur för barnets huvud. 
Sämskskinnskåpan skall räcka även över vaggans överdel men vara 
tudelad, så att man kan öppna den. Från kuren mot fotändan har 
man ett tredelat band, kallat sovbandet. Detta pryder man med 
vackra pärlor som äro lösa, så att de kunna glida efter bandet, för 
att barnet skall ha något vackert att se på (?). Och så sovduken 
(naker-kåptjås), som bredes över barnets huvud och kropp. Man ned-
lägger över huvud mycket arbete och stora kostnader på en kierkav. 
— Att man sedan bäddar ned barnet så varmt och bekvämt som 
möjligt är ju klart. Fin mossa eller innandömet av en murken björk-
stam bildar underlaget. Sedan linnetyg (bomullstyg?), hår och skinn 
av nyfödd renkalv o. s. v. Och på huvudet skall barnet ha en liten 
mössa av renkalvskinn. Den skall sluta alldeles tätt om huvudet; 
det får icke finnas någon jåar'me, något mellanrum eller veck. Att 
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mössan slöt tätt till om huvudet kunde ha sin betydelse för bibehål-
landet av den ideala runda huvudformen (anmärkning av under-
tecknad). 

Det odöpta och bortbytta barnet 
Så länge barnet är odöpt är det utsatt för farligheter. Den farliga 

makten är katnihah, (de underjordiska; Stenberg: trölla = trollen). 
Under ett odöpt barns huvud skall man därför alltid lägga en abc-
bok (de gamla abc-böckernas innehåll var huvudsakligen religiöst) 
eller åtminstone ett blad med Herrans bön, Fader vår. Ordet skyd-
dade barnet mot de underjordiska. Gjorde man inte detta, kunde 
barnet bli bortbytt, dvs, de underjordiska togo barnet och lade dit 
en bortbyting i stället. En sådan bortbyting kallas må/sutis.i Det var 
ofta ganska svårt att få konstaterat, om man hade att göra med en 
mii/sutis. Bortbytingen var slug och förrådde sig icke. Vanligen måste 
man med olika slags knep narra honom att avslöja sig. Om sådana 
bortbytingar finnas många berättelser. Dessa gå nästan alltid ut på 
att visa huru man bäst lurar en sådan att röja sig.2  

Digivningen 
När ett barn var fött kunde det i början inte dia. Då brukade 

jordemodern tugga en bit fett och lägga in den i en gles trasa, forma 
1 Enligt Itkonen i Suomen lappalaiset II, sid. 392, finnes hos fiskarlapparna 

i Inari den tron, att om ett barn utan tänder lämnas ensamt, är det fara för 
att de underjordiska byta bort det, av vilken orsak under det lägges en bit 
ullgarn eller under dess huvud en bok. 

2 Lcestadius berättar i Fragmenter, del I, sid. 129: »Det hände för några 10-
tal af år tillbaka, att en lappfamilj, som efter vanligheten hade flyttat ut på en 
i norrska hafvet utskjutande fjälludde, förlorade ett 8 års gammalt barn. 
Barnet hade gått ut ifrån kojan, och försvann tvärhastigt, utan att kunna 
igenfinnas, ehuru föräldrarna hade all möda ospard, att söka efter det. För-
äldrarna hade slutligen uppgifvit allt hopp, att någonsin mera få se sitt barn, 
hvarken lefvande eller dödt. Men efter en veckas förlopp hade några vallhjon 
funnit barnet på andra sidan om fjorden. Det var redan skyggdt för folk, och 
vallhjonet hade möda, att få fatt på det, emedan det sprang som en hare mel-
lan buskarna Man hade äfven möda, att förmå det till intagande af någon föda, 
sedan det blifvit fördt till gården; men sedan det blifvit någorlunda veder-
fånget, hade det berättat, att det varit mycket väl till i sällskap med mycket 
grannt och vackert folk, att det blifvit ganska väl hållit, och sett många un-
derliga ting o. s. v. Men huru det kommit på andra sidan om fjorden, viste 
det intet.» 
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till den till en napp och sticka in den i barnets mun. En bit vitt socker 
kunde tjäna samma ändamål. Annars var det ett vanligt bruk att 
tugga maten åt småbarn. För att hjälpa barnet måste jordemodern 
suga ut råmjölken, den första tjocka mjölken (kasse-miel'hke) ur 
moderns bröst och spotta ut den i hundens matkärl; så skulle hon 
fortsätta till dess att mjölken blev klar, då började barnet dia. 

Ett barn kan dia mycket länge, så länge att det börjar förstå när 
de äldre syskonen skratta åt det och säga: »Se, den storklabben diar 
än!» För att avvänja barnet brukar modern smeta ned brösten med 
kol eller tjära. En kvinna blev inte gärna havande under den tid 
hon gav di; endast någon gång inträffade det, sade de gamle. 

(Knud Leem i Beskrivelse, sid. 495:) »Lappe-Qvinderne give gierne 
deres Bom lenge Die, somme vel i 2 Aar, ja lengere. I Vanvittighedens 
Tiid indbildte de sig, at i desflere Faste-Tider Bornene gaves Die jo 
lykkeligere bleve de.» 

(N. P. Stenberg:) »Det är bättre, ju längre barnet diar.» 

Dop, namngivning, fadderskap 

Se därom i uppsatsen Lapskt namnskick i Arv, årgång 6, 1950. 

Tandrenen 

»Manna riekat åsijnis» ett barn föds med sin del, dvs, man skall 
icke vara rädd för att få barn; ett barn som föds har redan sin del 
av livets nödtorft (ett ordspråk i Jokkmokk). Men det hindrar icke 
att man ser till att barnets framtid, så vitt möjligt, även ekonomiskt 
tryggas. Därtill bidraga också de gåvor barnet kan få. Den eller de 
första som märkte att barnet fått sin första tand, skulle ge en panul, 
panulij eller panekis. (Anna Stina Pavvak) »De första som märkte 
att barnet fått en tand måste ge en panulij (tandren). Man skulle 
känna efter i barnets mun, och då man märkte den första tanden, 
var man skyldig att betala. Hade man inte en panulij, skulle man 
ge dess värde i pengar. En tandren för en tand! Om det då var en 
riktig panulij, så drog den ränta. Det var då redan många renar, 
innan barnet kommit till den åldern att det hade förstånd. Ja, den 
gamla tidens människor, de ärade barnen. Det kunde vara en från 
en främmande by, som märkte tanden; han måste ändå betala.» — 
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Här har tandrenen intet samband med fadderskapet. Pirak m. fl. 
nämna också en annan form för tandrensgivandet. När barnet var 
något år gammalt stack fadern ett kvarter brännvin i barmen på 
gudfadern eller gudmodern som en tyst påminnelse om skyldigheten 
att ge en panul. Detta kallades sluohkkit panulav (kräva en tandren). 
Många barn ha haft tandrenen att tacka för sin »renmakt» (för-
mögenhet i renar). Om tandrenens motsvarighet i det fornväst-
nordiska »tannf6» se bl. a. Sigrid Drake, Västerbottenslapparna, sid. 
237, och Åke Campbell, Från vildmark till bygd, sid. 242. 

Modern efter barnsbörden 

Menstruationen kallas »tid» (ai'ke), menstruationsblodet lei'pe= al 
(jfr albarkens färg). Kui'na atna aikiit »kvinnan har tider». »Och de 
tiderna följa måntiderna. Hos en del kvinnor följer menstruationen 
inte alldeles månens fylle eller tilltagande måne. Så har jag hört, 
och därav har jag slutit, att det skiljer sig, så att hos en del månads-
reningen kommer senare, hos andra tidigare» (Pirak). Med månads-
reningen brukar i folldron förknippas föreställningen om orenhet. 
Så också enligt lapsk folktro. Detta gäller i än högre grad kvinnans 
tillstånd efter barnsbörden. Men man har här icke uttrycket »oren», 
utan njuoskas »rå» ( = icke kokt, icke saltad eller torkad). Intill ett 
halvt år efter barnsbörden är kvinnan njuoskas »rå». Och detta till-
stånd medförde en del tabuföreskrifter som berörde det äktenskap-
liga samlivet. »Av gamla kvinnor har jag hört, att mannen icke 
skulle ha samlag med kvinnan förrän ett halvt år förflutit efter 
barnsbörden?» (Pirak). Denna »råhet» är tydligen detsamma som den 
orenhet som de judiska kvinnorna ansågos behäftade med efter 
barnsbörden, innan »deras reningsdagar voro fullbordade», såsom det 
bibliska uttrycket lyder, och som ansågs ha upphört efter 40 dagar. 
Jämför härmed Graans Relation om Lapparnas Ursprung etc. 1672, 
sid. 22: »Lapparna hafwa intet umgänge medh sina hustror, förr än 
Sex weekor ähro framgångne, uthan hålla them i medler tijdh oreena, 
Oansedt the än hade hullit sin kyrckegångh.» 

Barnaföderskans kyrkotagning 

Om kyrkotagningen har jag intet av särskilt intresse antecknat. 
Kyrkotagningen var allmänt bruklig bland lapparna i Lule lappmark 
8-547458 Svenska Landsmål 1955 
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ända till 1920-talet men har sedan kommit mer och mer ur bruk, då 
förlossningarna numera i de flesta fall ske på barnbördsinrättning-
arna i sjukstugor och lasarett. Därmed börja också många av de 
gamla bruken och föreställningarna i samband med barnsbörden att 
försvinna. 

La mb.e et l'enfant 
dans les croyances populaires laponnes 

Lorsqu'une femma est enceinte, elle doit observer certaines rågles pour 
que le fruit de ses entrailles ne subisse aucun dommage. Elle ne doit 
pas regarder les tours de magie exåcutes par les skäcidarah (bateleurs, 
prestidigitateurs) sur les marches, ear cela agit (avas) sur l'enfant. Si 
elle voit entrer dans la hutte un homme portant le lasso et les renes 
attachés en croix sur sa poitrine, l'enfant naitra le cordon ombilical passé 
autour du cou. Si elle voit une grenouille, l'enfant pourra avoir sur le 
corps une marque ressemblant å une grenouille. On peut chercher å con-
naitre d'avance le sexe qu'aura Penfant. Lorsqu'une femme est enceinte, 
elle est vuosvak, c'est-å-dire qu'elle åprouve du dågoilt pour certains ali-
ments et qu'elle en dåsire d'autres. Son mad peut etre contanninå, pour 
ainsi dire, par cet åtat, si bien que lui aussi devient vuosvak. De lå vient 
la coutume de donner å la femme enceinte vuosves-piebmo (la nourriture 
dåsiree) et å son mad une botte d'herbe såehe ou de feuillages, un ra-
meau de conifåre ou quelque chose d'analogue qu'il puisse ronger. — 
L'enfantement : ce que l'on doit faire pour faciliter les diverses åtapes de 
l'enfantement. Pour les enfants naissant hors mariage : la måre doit in-
diquer le nom du /Are ; on doit donner å boire å la måre de l'urine du 
påre, etc. Co que l'on doit faire au nouveau-ne pour le debarrasser des 
mucosites qu'il a dans le nez — de fagon å ce que l'enfant soit en me-
sure d'apprendre å parler clairement c'est-å-dire pas par le nez ; pour 
dåtacher la langue, afin que l'enfant ne parle pas indistinctement, et ce 
que Von doit enfin faire pour que l'enfant ait une belle tete bien ronda. — 

Le cordon ombilical. — Le premier bain: un charbon ardent, un tison 
enflammå et un anneau de laiton doivent etre jetås dans Peau du bain. 
— La delivrance doit etre soigneusement ca,chee de fagon que persorme 
d'etranger ne la trouve. — Les fontanelles. — L'enfant au berceau. — 
Co que l'on doit observer af in que les esprits souterrains ou les trolls 
n'åchangent pas l'enfant. — L'alaitement : Combien de temps il faut 
allaiter l'enfant. — Sur «le renne de la dent » (panul), le renne que l'en-
fant regoit lorsqu'apparait sa premiåre dent. — Les tabous que la måre 
doit observer aprås la naissance de l'enfant. — La råception de la måre 
dans Peglise. 



Litteratur 

Didrik Arup Seip, Om norskhet i språket hos Ludvig Holberg. Oslo 1954. 
Som rimelig kan vaere er det litteraturforskerne som har mest å hente 

ved studiet av Holbergs skrifter. Forskningen av Holbergs språk har 
stått i bakgrunnen, og de forholdsvis få avhandlingene som er skrevet, 
bygger alle på mer eller mindre spredte ekserpter og tilfeldige iaktta-
gelser. Tilsammen gir de likevel et godt billede av Holbergs språkbruk. 

Det som swrlig interesserer norske språkforskere, er naturligvis hans 
forhold til samtidens norske mål. Alle som har befattet seg med den 
språklige siden av Holbergs forfatterskap, har vtert klar over at det i 
hans språk fins visse islett og mirmelser, som må skyldes hans norske 
opprinnelse. Vurderingen av de såkalte »norvagismers» betydning, ja hva 
som egentlig er norsk og hva som er dansk, har likevel skiftet nokså 
sterkt. Det er naturlig nok, for trass i det forholdsvis korte intervall, 
byr det ofte på store vanskeligheter å vurdere stoffet på en forsvarlig 
måte. Det skyldes dels at primterkildene svikter (en oversikt over hva 
som er bevart med Holbergs egen hånd fins i Danske Studier, h. I 1954, 
s. 49-50, Aage Hansen: Om studiet af Holbergs sprog), dels de knappe 
opplysninger vi har om norske språkforhold i Holbergs samtid. Likaså 
må det tas med i vurderingen at Holbergs talemål i oppveksten har vxrt 
et bymål, til og med et av de bymål i Norge som nok sto dansk skrift-
språk =mest. Forholdet fordunkles ytterligere ved at dansk og norsk 
har fjernet seg enn mer fra hverandre, slik at en i mange tilfelle van-
skelig kan slutte noe sikkert ut fra moderne språkforhold. Til det kom-
mer at Holberg beflittet seg på å skrive et korrekt dansk, og at hans 
rettskrivning har vwrt gjenstand for korreksjon i trykkeriene. Det er 
med andre ord ingen lett oppgave å söke etter norvagismer hos Hol-
berg, til et slikt arbeid kreves det stor viten og innsikt paret med fin 
vurderingsevne. 

I anledning av 200-års jubileet for Holbergs död har professor Didrik 
Arup Seip nylig sendt ut en publikasjon »Om norskhet i språket hos 
Ludvig Holberg». Den bygger i vesentlig grad på to eldre avhandlinger, 
»Holbergs talemål» og »Om sxrnorske elementer i Holbergs skriftspråk». 
Disse to artiklene er stöpt sammen og revidert og supplert med det 
materiale som senere er kommet til, både forfatterens egne iakttagelser 
og hva andre holbergforskere har publisert. Produktet er blitt en hel-
stöpt liten bok, som gir oss en samlet fremstilling av de opplysninger 
og resultater som til nå er fremkommet. 
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Etter en mer generell innledning om Holbergs forhold til norsk tale-
mål behandlar forfatteren rimene i Holbergs poetiske verker, både med 
hensyn til kvalitet og kvantitet, jevnfört med de opplysninger man har 
om samtidens danske og norske språk. Deretter fölger et ganske stort 
kapitel om grammatiske norskheter, en alfabetisk orelnet liste over norske 
ord, ordformer og ordbetydninger, og til slutt en kort historikk over sam-
tidens og ettertidens vurdering av Holbergs språk. 

Det er med stor interesse en leser denne samlede fremstilling av pro-
fessor Seip, ikke bare fordi stoffet er så klart lagt fram, men smrlig fordi 
han er en av dem som kjenner dette materialet best. Han kjenner også 
alle de vanskelighetene som gjör at mange slutninger kan bli utrygge, 
derfor de hyppige reservasjoner og ofte vare slutninger. Arbeidets på-
litelighet styrkes ytterligere ved at forfatteren bruker alle tilgjengelige 
kilder fra eldre og nyere tid for å komme til en så objektiv vurdering som 
mulig. 

Trasa i den mengde av opplysninger som den vesle boka gir, må en 
likevel tro at det ikke er den endelige fremstilling av detta emne. Professor 
Seip er selv klar over det, idet han siar at önskemålet om en fullstendig 
redegjörelse av »norskheter i Holbergs språk» er uoppfyllt. — Saarlig 
kunne en önske en utredning av det leksikalske materialet, men også 
visse gTammatiske og syntaktiske problemer kurme trenge en swrbehand-
ling, f. eks. de uekte samrnensatte verber. Slike arbeid fordrer imidler-
tid et systematisk ordnet materiale av hele Holbergs produksjon, et håp 
som vi vel tör sette til den planlagte Holbergordbok, som skal bli til 
ved dansk—norsk samarbpid. 

Somme vil kanskje mene, at en slik nitid undersökelse av norvagis-
mer hos Holberg har mindre interesse, og betegne det som et utslag av 
nasjonalisme i skjwrmyslene om den store dikters nasjonalitet. En slik 
oppfatning ville vxre helt feilaktig. Seips arbeid er da også totalt blot-
tet for enhver form for sjåvinisme, selv om gleden ved å finne typisk 
norske trekk hos Holberg er åpenlys. Arbeidet må ses som en detalj av 
et större hele, nenalig å bidra til en utfylling av den store lakune i norsk 
språkhistorie fra reformasjonstiden og opp til tiden omkring 1800. Kil-
dene er for dette tidsrommet både sparsomme og törre, og det gjelder å 
utnytte det stoff som foreligger. Også derfor er professor Seips under-
sökelser på dette felt så verdifulle, idet de hjelper til å gi oss et klarere 
og större billede av språkforholdene i Norge i en periode som tidligere 
slekter har kalt 400-årig natten — og hoppet over. 

Finn Hödnebö 
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Didrik Arup Seip, Palmografi. B: Norge og Island. Uppsala 1954. (4), 
168 s. (Nordisk Kultur XXV III :B). — Nye studier i norsk språkhistorie. 
Oslo 1954. xvii, 275 s. — Gjennom 700 år. Fra diskusjonen om norsk språk. 
Oslo 1954. 119 s. 

På sin 70-årsdag 1954 hyllades professor D. A. Seip av vänner och 
kolleger med en festskrift, som han själv svarade för innehållet i. »Nye 
studier i norsk språkhistorie» kan således ses som en direkt fortsättning 
på den volym av tidigare på annat håll utgivna uppsatser, som under 
titeln »Studier i norsk språkhistorie» ingingo i hyllningsskriften på hans 
50-årsdag. Året har dessutom hugfästs genom att han samtidigt utgivit 
två andra arbeten inom samma ämnesområde, dels den länge väntade 
senare delen av bandet Palxografi i samlingsverket Nordisk Kultur 
(XXVIII:B), behandlande skriften i Norge och Island under medeltiden, 
dels en samling mera populära diskussionsinlägg, varav de flesta tidigare 
offentliggjorts på annat håll, berörande aktuella frågor i nynorsk språk-
utveckling, »Gjennom 700 år». 

Då handboken om norsk och isländsk skrifthistoria utom att ge prak-
tiskt nyttiga beskrivningar av skriftformernas och skrivvanornas ut-
veckling under medeltiden på västnordiskt område också ger språk-
historiskt viktiga antydningar om de äldre kulturförbindelserna, som ge 
fast grund även åt vissa av diskussionerna i festskriftsuppsatserna, är 
det skäl att först ingå på paleografien, som givetvis inte i detalj kan 
granskas i detta sammanhang och med denna tidskrifts begränsade ut-
rymme. Seip söker bakom den i källorna skönjbara skriftutvecklingen 
spåren av de ömsesidiga kulturpåverkningarna inom Västnorden och av 
inflytelser från kulturcentra utanför Norden. Med kristendomen kom 
latinsk skrift från England till Norge redan på 900-talet, och insulära 
skrivvanor kunna alltjämt skönjas i de äldsta på norska skrivna doku-
menten, varav intet bevarat är äldre än 1150. Så förbli länge insulära 
former av tecknen för (g), r, f och v i bruk, och ifråga om användningen 
av tecknen p och å kan också det engelska inflytandet tydligt spåras i 
de äldsta no. handskrifterna. Norge bör ha givit Island dess äldsta skrift-
vanor i arv. Men där är dock spåren av eng. skrift betydligt svagare än i 
Norge, fastän Västlandet är mera likt Island än det konservativare Öst-
landet. Som en delförklaring härtill hänvisar Seip bl. a. till att Islands 
förste biskop, Isleif på Skålholt, fick sin utbildning i Westfalen och där-
ifrån möjligen medfört karolingiska skrivvanor till Island. En annan på-
verkan på både isländsk och västnorsk skrifttradition kan ha kommit 
från Benediktinerorden. 

Inte heller isländsk skrift är känd från originaldokument före 1150, 
men också här kan man vinna viss kunskap om tidigare skeden genom 
senare avskrifter samt genom en bevarad påsktabell från tiden efter 1121 
och den »första grammatiska avhandlingens» redogörelser för skriften. 
Av de olika källorna kan slutas, att den isländska normalskriften bör 
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ha haft en väsentligt svagare insulär prägel än den norska (särsk. östno.). 
Seip drar av detta förhållande slutsatsen, att när i vissa fall ovanligt 
starkt insulär prägel kan spåras i en isl. handskr., bör detta kunna bero 
på ny påverkan från östra Norge genom efterbildning vid avskrift av 
därifrån stammande handskrifter (eller skrivarnas utbildning där). 

Här kan som redan sagts inte någon närmare granskning ägnas detta 
viktiga bidrag till kännedom om västnordisk skrifthistoria, som väl 
fyller sin plats i den skriftserie, där den ingår och, som det brukar heta, 
också »ett länge känt behov». 

I festskriften till 70-årsdagen har prof. Seip såsom redan nämnts sam-
manfört en rad specialundersökningar i norsk språkhistoria, som det är 
nyttigt att ha samlade inom en volym. Första delen därav kan ses som 
en tillämpning av de paleografiska studierna i en rad viktiga särfall, där 
det norska inflytandet anses ha gjort sig särskilt gällande. Inte bara 
skriftformerna utan även de norska dialektdragen, som kunna uppvisas 
i samma dokument, anför Seip som stöd för sin uppfattning om särnorsk 
påverkan, resp. sär-(öst-)norskt ursprung för vissa äldre isländska av-
skrifter. Drag beroende av norsk påverkan eller norska förlagor anser 
han i likhet med Hwgstad vara t. ex. bruket av -e och -o som ändelse-
vokaler i de äldre isl. handskrifterna; isl. talspråk bör hela tiden ha haft 
-i och -u ända från äldsta tid. Arkaismer av den arten visa ju endast, att 
skriften behållit den utformning den från början fått i Norge. Det norska 
ursprunget till förlagorna blir tydligast i sådana fall, då Seip kan påvisa, 
att den isl. avskrivaren missförstått insulära tecken i de förutsatta no. 
förlagorna, t. ex. y för insul. v, n för insul. r och i senare stadier felläsn. 
av r-rotunda som i efter o. De i handskrifterna påvisade norska skrivare-
och dialektdragen anser Seip vara bevisande för förlagornas norska pro-
veniens, t. ex. i fråga om Prospers av Akvitanien epigram, Gregorius' 
homilier och dialoger, Plåcitåsdråpa m. fl. (mest i AM 677). Dessa av-
skrifter skulle således vara ett vittnesbörd om förefintligheten av ett 
»prenidarosiskt» skriftspråk, som existerat innan skrivarskolan vid dom-
kyrkan i Trondheim kom att dominera skrivvanorna i Norge. Alla de 
nämnda handskrifterna och flera andra visa dessutom dialektdrag, som 
synas kunna lokaliseras till sydöstra Norge (Viken, Bohuslän), och Seip 
vill se en förklaring till deras uppträdande på Island i en gammal för-
bindelse mellan Island och Tönsberg-Oslo-Kungahälla; han erinrar bl. a. 
om Snorres berättelse hur hans fosterfar J6n Loptsson uppfostrades hos 
en präst i Kungahälla. 

Den mest uppseendeväckande uppsatsen i festskriften är väl den som 
berör frågan om var Eddans dikter först skulle ha upptecknats. Med 
stöd av de paralleller som berörts i de föregående uppsatserna och av 
paleografiska skäl vill Seip förlägga eddadikternas ursprungliga uppteck-
ningsort till sydöstra Norge, kanske närmast till Tönsberg. Cod. Regius visar 
enligt honom så många påfallande norvagismer i skrivsätt och språk, fullt 
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jämförbara med dem han finner i den nyssnämnda gruppen av tidiga 
no. översättningar, att det finns rimliga skäl för en sådan hypotes. De 
skäl mot denna, som H. Kulm fört fram i en uppsats i APhS XXII, där 
denne sökt visa, att de av Seip påvisade norvagismerna i Eddan blott 
vore resultat av det allmänna norska inflytandet på isländskt skrift-
språk, bemöter han med en hänvisning till vad han framlagt ifråga om 
de nyssnämnda, från Norge med största säkerhet övertagna tidiga över-
sättningarna, och säger: »Om det enn er så at mange av norvagismene 
i Edda-tekstene kurme skyldes en almen norsk påvirkning, blir det igjen 
så mange paleografiske og språklige marker — — — som må forutsette en 
norsk forlegg. Det er vd l nettopp norske forlegg som er en viktig forut-
settning for den almennorske påvirkning på islandsk.» Så mycket törs 
man väl säga, att detta uppslag, som vänder upp och ned på våra van-
liga föreställningar om Eddadikternas hemort, måste ytterligare prövas 
innan det förkastas eller godkännes. Säkert är inte sista ordet sagt 
ännu i denna fråga. 

De båda sista uppsatserna i festskriften ägnas dels frågan om upp-
komsten av ett norskt rikstalspråk (»hoyere talemål») i Norge på 1200-
talet, dals skriftnormernas roll i denna process. Ett »uppläsningsspråk» 
bör kunna antas ha förekommit vid uppläsning av juridiska och kyrk-
liga formler, vid föredragning av kungörelser av världslig eller kyrklig 
art och vid läsning av helgonlegender och kungasagor. Seip framlägger 
en rad ex., som han anser visa en återspegling av sådant »skriftuttal» i 
handskrifterna. De flesta av dessa ex. verka övertygande. Men här och 
var vill man nog sätta frågetecken och begära ytterligare bevis. Kan 
t. ex. den s. 212 berörda utvecklingen av gammalt -rn- i no. och isl. dial. 
bara bero av läsuttal? Vi har t. ex. samma dissimilation också i nordöstl. 
sveamål, där vid sidan av barn> bardn, järn> järdn finns en utveckling 
till baren, jären (eller bortfall av n: bar, jär) i sammanhang, som kanske 
inte lika lätt kunna sättas i förbindelse med ett läsuttal. Sak samma 
gäller bevarandet av -n i best. form fem. sing. i Skåne och i centrala 
sveamål. Likaså återfinna vi liksom i no. dial. på många håll i svea-
målen (t. ex. ö. Uppl.), inom områden med annars konsekvent fl-bort-
fall, sådana former som tiden, tin i st. f. tia. Det förefaller svårt att 
lista ut, varför just det ordet mer än många andra skulle fått läsuttal. 
I fråga om det s. 214 berörda läsnttalet av konj. og, ok i no. och da. 
som ogg, rör det sig däremot säkert om ett läsuttal, som haft sin fulla 
motsvarighet också på svenskt håll. Själv har jag ännu på 1920-talet 
funnit det vara ett allmänt drag hos äldre personer i n. Uppland att 
uttala och som ogg vid högläsning. 

Till slut frågar Seip i vad mån de äldre lokalfästa skriftliga dokumen-
ten kunna anses återspegla lokala språkvanor. Är den dialektuppdelning, 
som gjorts på grundval av de gammalnorska diplomen, verkligen be-
rättigad? Han svarar: »Det kan ikke nektes at der er noe av ciroulus 
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vitiosus her. Forst oppstiller vi på grunnlag av skriftene noen dialekt-
kjennemerker, dernest blir skriftene dialektbestemt på grunnlag av de 
målmerkene, som for en stor del er tatt fra de samme skriftene.* Men 
trots dessa risker tror Seip på möjligheten att inom stora dialektom-
råden bestämma de flesta gamla norska skrifter, ty »en skriver avviker så 
vidt ofte fra det konventionelle og traditionelle at vi får opplysninger om 
hans talemål gode nok til slik dialektbestemning, dersom vi ikke stiller kra-
vene til noyaktig stedfesting altfor snevert.» I de handlingar, som stamma 
från sydöstra Norge och som tämligen troget följa den i Trondheim ut-
bildade skrivartraditionen, anser han sig kunna skönja särformer i akter 
från Oslo-Tönsberg som visa, att vi haft ett äldre östlandskt talspråk 
med anor från vikingatid eller ännu tidigare och som kan märkas ännu 
i våra dagars dialektförhållanden. Han går i detalj igenom en rad så-
dana drag, t. ex. den tidigare och nuvarande fördelningen mellan västno. 
ek och östno. jak, jek, vars förekomst således ingalunda kan anses bero på 
svensk påverkan. På samma sätt genomgås motsättningen i pron. vb• — 
mb. (vi — me), presensformer med och utan omljud: kommer — kjem, 
motsättn. mellan 0 och jd osv. »Vi ser altså at en rekke meget utbredte 
gamle dialekteiendommeligheter så godt som ingen plass har i det gamle 
skriftmål i Norge. — — — Vi må anta at former som jak, iår, 

buä, lukinn, gullinn, kommer osv. er  eldgamle i mange norske 
dialekter, at de horte hjemme i disse dialekter for gn. skriftspråk fikk 
sin form. Når formen() forekommer bare ytterst sjelden for år 1300, og 
blir vanlige forst i slutten av 14. hå., må det ha sin grunn i at skrift-
normen ble grunnlagt på andre dialekter enn de som kjente disse for-
mene. — — — Dersom skriftnormen er blitt til på det nordlige Vestland 
— med grunnlag i dialektene der — blir mangelen på disse eldgamle 
dialektforhold i skriftspråket lettest forklarlig. Derved får også den store 
likhet mellom den isl. og den norske norm sin forklaring.» 

Detta Seips slutord i festskriftens sista uppsats leder naturligt över 
till samlingsvolymen »Gjennom 700 år». Den börjar med en översikt 
över främmande omdömen om de nordiska språken i äldre tid och en 
uppsats om den event. fördanskning, som norskt språk utsattes för ge-
nom reformationen. Seip menar, att denna fördanskning aldrig gripit så 
djupt som man velat anse tidigare och att det vore orätt att ge reformatio-
nen skulden till fördanslmingen, om en sådan i vissa fall skett. Reforma-
tionen betydde dock i många stycken en pånyttfödelse också av den 
norska litteraturen, även om Norge inte fick en egen bibelöversättning 
med den språkligt-nationella betydelse, som dessa översättningar fingo 
i Danmark, Sverige och på Island. I stor utsträckning innebar »fördansk-
ningen» endast en stavningsfråga, då de danska orden i stor utsträck-
ning hade inhemska motsvarigheter: »fordi norsk og dansk sto hverandre 
så 'mr, kunne mango ting som horte hjemme i det gamle skriftspråk, 
holde seg.» Mycket av det som ser ut som danskt lån kan därför i själva 
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verket vara god norska — även om det inte hörde hemma i västnorsk 
skrifttradition. De olika faserna i nynorskans frigörelse från beroendet 
av danskan alltifrån 1814 fram till 1850-talet behandlas så i en rad upp-
satser, där särskilt teaterspråket får en intressant belysning. Här liksom 
i de följande artiklarna hävdar Seip gent emot landsmålets företrädare, 
att det s. k. »bokmålet» också bygger på god inhemsk tradition, så som 
visats i slutavhandlingen i festskriften, och inte kan anses vara mera 
onationellt än landsmålet. Då själva nanmen på de norska språktyperna 
innebära en art propaganda, analyserar Seip i en artikel målformernas 
namn. Aasens landsmål betyder egentligen något helt annat än samma 
ord i svenskan (t. ex. i denna tidskrifts namn) och får väl närmast över-
sättas med »Landessprache», inte med »Dialekt». Mot nynorsk som namn 
på landsmålet reagerar Seip med rätta, eftersom även »bokmålet» ju är 
en nynorsk språkform, liksom också de skiftande dialekterna. Ordet 
folkemål, eg. övers, av ty. »Volkssprache», betyder bara dialekt liksom i 
da. och sv. (folkmål) och är synonymt också med da. folkesprog. Bokmal 
är bara en felaktig subtraktion av det ä. »det almindelige bokmaal»; 
landsmålet är ju också ett bokmål! Slutligen visar han att riksmål, som 
också använts som motsats mot landsmål, eg. är en övers, av da. »rigg-
sprog» med samma bet. som sv. riksspråk, som J. A. Lundell 1886 in-
förde om det språk som »i allmänhet talas af bildade svenskar». 0. Jesper-
sen tog 1890 upp rigsmål i da. i samma bet. och samtidigt togs det också 
upp i norskan på samma sätt och man markerade därmed klart skill-
naden mellan landsmål och riksmål. Däremot är »nynorsk» och »bokmål» 
som nu kommit i bruk oriktiga och oklara benämningar för dessa språk-
typer. 

Som slut kommer i denna volym en redogörelse för bildandet av 
Norsk språknemnd 1951 och Oslo universitets ställningstagande därtill 
samt en uppsats om utformandet av normalspråket i läroböckerna, en 
uppgift som språknämnden bl. a. skall ha om hand. 

De flesta av uppsatserna i denna volym visa, att spänningen fortfa-
rande är stor mellan åsikterna om språkfrågor i Norge, där vägen till en 
enad språkform alltjämt är lång och stridsfylld. Där visar sig också 
den rent vetenskapliga forskningen ha en praktisk uppgift, som inte på 
samma sätt framträder i svensk dialektforskning men som principiellt 
kan åskådliggöra att också här rent vetenskaplig grundforskning är 
betydelsefull på detta område av modernt kulturliv. 

Manne Eriksson 
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Arvid Ernvik, Glaskogen. Bygd, arbetsliv och folkkultur i Jösse, Nord-
marks och Gillbergs härader under 1800-talet. Skr. utg. genom Landsmå la-
o. Folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. B:7. Lund 1951. 444 8. 2 kartor 
samt 142 teckningar o. fotogr. 

Under sitt arbete med att inbärga resterna av den bortdöende gamla 
bondekulturens språk och traditioner har Landsmåls- och Folkminnes. 
arkivet i Uppsala ofta haft glädjen att kunna sätta sina frågelistor i 
händerna på alldeles särskilt intresserade, begåvade och energiska per-
soner runt om i våra bygder. Deras uppteckningar fylla nu tusen och 
åter tusen blad i arkivets systematiskt ordnade samlingar, tillgängliga 
för var och en som önskar studera olika landskaps dialekter, sociala för-
hållanden, arbetsmetoder, folktro etc. 

Emellertid har hos somliga av dessa medarbetare i bygderna vaknat 
en osläcklig lust att efter arkivets undersökningslinjer fördjupa sina ny-
förvärvade insikter om den egna landsdelens odling, bebyggelse, män-
niskor och arbetsliv. Under sina besök hos sagesmännen ha de upp-
spårat gamla gård shandlingar, brev m. m., varmed de vidgat sin känne-
dom om traktens person- och bebyggelsehistoria. Varje ny upptäckt har 
inte bara ökat behållningen av deras undersökningsresultat utan även 
skänkt vetgirigheten nya sporrar. På så sätt ha hela bygde- och folk-
livsskildringar av oskattbart värde för svensk kulturhistoria vuxit fram 
som på senare år börjat publiceras i arkivets skriftserie B, t. ex. folkskoll. 
Levi Johanssons utmärkta bok om Frostviken i Jämtland 1947 och Otto 
Blixts om Grangärde i södra Dalarna 1950. 

Ännu en bok av denna art utkom i samma serie året därpå, nämligen 
den i rubriken ovan nämnda »Glaskogen», till vilken folkskolläraren 
Arvid Ernvik samlat materialet. Under arbetets planläggning har han 
erhållit hjälp och råd av arkivchefen professor Dag Strömbäck, och be-
tydande insatser i manuskriptredigering, dialektbehandling, stilistisk fin-
slipning, illustrering m. m. ha gjorts av värmlandsundersökningens le-
dare arkivarie Richard Broberg. 

Glaskogen eller Glafinnskogen avser den länge öde värmländska skogs-
bygden mellan Arvika och Årjäng eller närmare bestämt kring sjöarna 
Stora (el. Nedre) Gla och Lilla (el. övre) Gla, som under 1600-talets 
första hälft koloniserades av finnar. »Allt finskt försvann» emellertid 
hastigt i denna trakt, säger förf., och under 1800-talet råder där värm-
ländsk odling med en egen grundton av primitiv nybyggarkultur. Men i 
vissa hustyper såsom bastu, i somliga fångst- och odlingsredskap etc. 
dröja dock finska drag kvar här liksom i Dalarnas 'döda' finnbygder. 

Boken påminner i mångt och mycket om sina föregångare. Den be-
handlar ingående byn, gården och bostaden och allt vad därtill hör av 
plantyper och inredning. Här beröres även torpbebyggelsen och den 
stora förekomsten av fattigfolkets jordkojor och backstugor. Sedan föl- 
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jer i bokens huvudkapitel inbyggarnas skiftande näringsliv och hushåll-
ning på jaktens, fiskets, boskapsskötselns, åkerbrukets och skogsbruk-
ets områden. Den gamla säterdriften (med finska erinringar) beskrivas 
liksom foderfångst i alla former och markerövring genom ett vitt om-
kring florerande svedjebruk. F. ö. skildras timmerdrivning, kolning och 
tjärbränning samt vid sidan därav en högt utvecklad träslöjd och näver-
flätning. Intim bekantskap göres även med olika folkgruppers matord-
ning och bordsseder, bröd och dryck m. m. Boken förtäljer också, hur den 
knappa bärgningen hemma drev mycket folk ut för att söka sin näring 
genom arbete på annan ort, västerut till Norge eller söderut ända ned 
i Småland. Till skillnad från dalkarlarna, som i regel återvände hem 
igen från dylika arbetsvandringar, blevo Glaskogsbor gärna bofasta där 
de funno drägliga utkomstmöjligheter, vilket särskilt under 1800-talets 
senare hälft blev en kännbar avtappning av ungt och friskt arbetsfolk 
i hembygden. I slutkapitlen behandlas samfärdsel, köpenskap och post-
gång, samhälle och samhällsliv, byordning och sociala förhållanden. 

Författaren har i sin framställning av traditionsuppteckningar lyck-
ligt och värdefullt inpassat material ur gamla dagböcker, räkenskaper, 
almanackor, bouppteckningar, auktionsprotokoll etc., äldre kartor in. m., 
som han lagt ned stor möda på att bringa i ljuset. De ingående arbets-
beskrivningarna har han levandegjort med förnämliga bildserier, teck-
nade av artisten Anders T. Byberg — stundom kanske en smula väl 
ymnigt kompletterade med fotografier (jfr s. 344-347). 

Liksom Levi Johansson, Otto Blixt m. fl. meddelar Ernvik utmärkta 
prov på dialektens rikt varierande terminologi, som med få undantag 
är rent värmländsk. Här och var infogas också längre, inte alltför svår-
förståeliga uttryck på målet, som förf. i stort sett väl behärskar. Ett 
tillfälligt kryss på linjen torde det vara fråga om när han översätter 
ordet skårmaskin (ur dagböcker fr. 1866) med 'slåttermaskin' och där-
av drar den slutsatsen, att sådana moderna hjälpmedel brukades i trak-
ten redan så tidigt som 1860-talet. Förleden skår- avser emellertid i dia-
lekten 'hackelse' (enl. medd. av R. Broberg). Den folkrnålsintresserade 
finner L ö. inom kap. Skogsbruk en rad bekräftelser på värmländskt in-
flytande i Övre Dalarna under de stora timmerdrivningarna vid slutet 
av 1800-talet. I Glaskogen kallas en vriden vidja, som förband två hål-
huggna stockar i en läns, för svulk. Den benämnes ända uppe i Våmhus 
och Orsa helt °dalskt swölk (: 1 faller i genuint mål framför k, och det 
gamla ordet för vidjering är aunk, resp. önk, dvs. hånk). 

Ernviks bok om Glaskogen är innehållsrik och fyller väl sin plats vid 
sidan av sina föregångare av modern provinsiell folklivslitteratur. Den 
utgör jämväl ett gott bidrag till såväl värmländsk som allmänt svensk 
kulturhistoria. 

Stig Björklund 



Undersökning av svenska dialekter och folkminnen 
1953-54 

Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala 
Årsberättelse för budgetåret 1953/54 

AV DAG STRÖMBÄCK 

I. Översikt över ekonomi, förvaltning och personal 

Arkivets stat för budgetåret 1953/54 fastställdes genom k. brev den 
22/5 1953. Anslagsbeloppens storlek och fördelning på skilda poster 
framgå av statsliggaren för nämnda år s. 557 ff. 

Anslaget till av lön ing ar till icke-ordinarie personal har efter den i 
föregående årsberättelse nämnda allmänna lönegradsuppflyttningen av 
vissa tjänster höjts från 115 600 till 124 000 kronor. För bestridande av 
kostnader för vikarie för amanuensen vid folkminnesavdelningen under 
hennes tjänstledighet medgav Kungl. Maj:t i ämbetsskrivelse den 4 juni 
1954 att detta belopp finge överskrides med högst 880 kronor. — An-
slaget till omkostnader har ökats från 13 600 till 14 600 kronor. Ök-
ningen gäller delposten övriga expenser. — Anslaget till insamling 
och bearbetning av vetenskapligt material har höjts med 
1 700 kronor från 49 800 till 51 500 kronor. 

Till utredigering av en ordbok över Dalbymålet i Värmland har ur 
Konung Gustaf VI Adolfs 70-årsfond för svensk kultur lämnats ett an-
slag å 9 000 kronor. Samma fond har även med 8 000 kronor understött 
den av fil. lic. N. Tiberg ledda estlandssvenska undersökningen (se nedan 
under kap. III). 

Arkivets styr e 1 se har under året haft enahanda sammansättning 
som under föregående år. Ordförande har varit professor J. SAHLGREN, 
vice ordförande professor B. COLLINDER, sekreterare arkivchefen profes-
sor D. STRÖMBÄCK och skattmästare överbibliotekarien T. KLEBERG. 
Övriga ledamöter ha varit professorerna V. JANSSON, I. LUNDAHL, 
0. GJERDMAN OCH C.-A. MOBERG. Suppleanter ha varit professorerna 
J. SWENNUNG OCH V. SVANBERG. 

Arkivets fasta personal har utgjorts av: 
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A. Arkivchef 
Professorn i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folk-

loristisk, vid Uppsala universitet fil. dr DAG STRÖMBÄCK. 

B. Ordinarie tjänstemän 
Kontorsbiträde i lönegrad Ca 8: fröken EvA. MASRELIEZ. 

C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ge 25 
Förste arkivarier i lönegrad Co 31: fil. dr MANNE ERIKSSON, arkiv-

chefens ställföreträdare; professor ÅKE CAMPBELL, föreståndare för folk-
minnesavdelningen; fil. dr HERBERT GUSTAVSON samt fil. dr FOLKE 
HEDBLOM, föreståndare för fonogramavdelningen. 

Arkivarier i lönegrad Co 27: fil. lic. ERIK HOLMKVIST och fil. lie. 
RICHARD BROBERG, föreståndare för expeditionen. 

D. övrig icke ordinarie personal 
Arkivarier i lönegrad Co 25: fil. kand. STIG BJÖRKLUND och fil. lic. 

ÅSA NYMAN. 
Kontorister i lönegrad Co 13: fru DAGMAR HOLMKVIST och fröken 

ELLA ODSTEDT. 
Arkivbiträde i lönegrad Ce 11: fröken ANNA-LISA BORG. 

Som extra medarbetare har även detta år fil. dr HARALD 
GRUNDSTRÖM tjänstgjort vid lapska undersökningen. Fil, stud. fru 
WALDIS ORDAUS har under största delen av året arbetat vid expedi-
tionen som extra arkivbiträde, i regel med halv daglig tjänstgöringstid. 
Under tiderna 18/1-6/2 och 1/5-30/6 1954 har fil, lic, och teol. kand. 
RA.GNAR BJERSBY varit tf. amanuens vid folkminnesavdelningen med 
placering i lönegrad Cg 19. Som innehavare av stipendium för flyktings-
forskare har dr. phil. OSKAR Locarrs även detta år arbetat inom folk-
minnesavdelningen. 

För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under insti-
tutionens olika avdelningar. 

II. Samlingarnas tillväxt och användning 

Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av ne-
danstående översikt: 

1. lexikaliska ordsamlingar 52 bl. fol. och A 4, 1 080 bl. 4:o, 
4 606 bl. 8:o, 50 050 bl. 16:o samt 4 häften. Därav komma på ordregist-
ret c:a 1 450 bl, och på sakregistret 5 430 bl. 16:o. 
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text er, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnes. 
uppteckningar 498 bl. fol. och A4, 5 419 bl. 4:o, 121 bl. 8:o och 48 häf-
ten och band. 

grammatiska uppteckningar 314 bl. fol. och A4, 15 bl. 4:o 
och 3 bl. 8:o. 

primäranteckningar 82 band och häften. 
melodiuppteckningar 14 bl. 4:o och 31 häften. 
teckningar, skisser, kartor (separata, utom de som ingå i lö-

pande text), 277 teckn., 2 kartor. 
fotografier 637 st. 

Fonogramarkivet har under året tillförts 599 grammofonskivor 
i orginalinspelning. Flertalet av skivorna ha inspelats med lägre hastig-
het 33 1/3 varv/min. Härtill komma ett antal inspelade magnetofonrul-
lar, som vid årets utgång ännu ej överförts till grammofonskivor. 

Ref erensbiblioteket har tillväxt under året med sammanlagt 
385 nr (445 bd 1. häft.) vartill komma 37 årsleveranser av tidskrifter 
och fortsättningsarbeten. Förvärvet har till större delen skett genom 
gåvor och byten. 64 volymer böcker och handskrifter ha bundits (resp. 
reparerats). 

Antalet besök av forskare icke tillhörande institutionens personal 
har varit 2 755. 

Lån av handskrifter och böcker inom staden ha beviljats i 69 fall, 
varvid 200 nummer utlånats och utom staden i 52 fall, varvid 663 num-
mer utlånats. Hela antalet utlånade volymer var således 863. Därjämte 
ha i några fall handskrifter ställts till forskares förfogande i fotografisk 
kopia. Vidare ha kopior av grammofonskivor utlånats i ett antal fall. 

Arkivarbeten och materialbearbetning 

1. Allmän översikt 

Expeditionen har liksom tidigare föreståtts av BROBERG och vid 
förhinder för honom av HEDBLOM. Fru HOLMKVIST har svarat för den 
centrala registreringen av inkomna handskriftssamlingar, för in- och ut-
låning av handskrifter och böcker samt assisterat besökande forskare. 
760 nya enheter ha under året införts i accessionskatalogen och förteck-
nats i topografiska registret och personregistret. Utsända frågelistor och 
på dem inkomna svar ha införts i frågelistregistret. Till institutionens 
bibliotek inkomnaande litteratur har katalogiserats av ERIKSSON. Hed-
blom har varit arkivets kassaförvaltare med Broberg som ställföreträ-
dare. Bokförings- och kassaarbetet har väsentligen åvilat fröken BORG. 
Vid handläggningen av personal-, löne- och bokföringsfrågor har förste 
taxeringsinspektören E. LILLIESKÖLD varit sakkunnig medhjälpare. Fru 
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°RIDHUS har varit arkivchefens handsekreterare och har dessutom del-
tagit i arbetet med låneverksamhet och samlingarnas ordnande. Fröken 
MASRELIEZ' göromål ha varit av växlande art och bl. a. omfattat ma-
skinskrivning, stencilering, förvaltning av kontorsmaterielen samt lager 
och distribution av genom arkivet utgivna publikationer. — I expedi-
tionens arbete ha förutvarande kontorsbiträdena fru C. HEDBLOM och 
fru G. BJÖRKLUND tidtals deltagit. 

Från expeditionen ha under året avsänts 1 436 brev och 1 366 andra 
försändelser. 

Or dregistret. Liksom tidigare har arbetet på institutionens all-
männa ordregister huvudsakligen bedrivits landskapsvis. Beträffande ex-
cerperingen av de gotländska samlingarna se nedan under Gotland. Vid 
det värmländska registret, som uppgår till ca 80 000 bl. 16:o, har kand. 

JACOBSSON fortsatt sitt arbete, som detta år speciellt inriktats på 
L:son Bergkvists stora samlingar från Dalby sn. Se nedan under 

Värmland. Under ledning av docent K.-H. DAHLSTET ha fil. kand. H. 
NORGREN och fil. kand. A. IvAnssow fortsatt excerperingen för det ång-
ermanländska registret, som vid årets slut omfattade ca 12 750 bl. 16:o. 

Sakregistre t. Arbetet vid arkivets realkatalog ha såsom tidigare 
utförts av fru G. GRAPE. Katalogen har under året tillförts 5 430 nya 
registerkort och omfattade vid årets slut 214 567 kort, hänvisningskort 
ej inräknade. 

Vid de språkliga landskapsunder sökningarna har arbetet 
fortgått efter i huvudsak samma linjer som tidigare. 

D a la rn e. Arbetet på dalmålsundersökningen har liksom föregående 
år letts av BJÖRKLUND, som dels fortsatt att författa tryckmanuskript 
till Dalmålsordboken, dels vid sidan därav utfört forsknings-, insamlings-
och registreringsuppgifter för undersökningens ordsamlingar. Under året 
har han författat ca 550 artiklar dels inom den tillfälliga lakunen på bok-
staven M, som nu fyllts, dels på bokstaven S (vid årets slut t. o. m. ordet 
alconta v.). Härunder ha nödiga kompletteringsfrågor införts i de särskilda 
frågeböcker, som medföras under uppteckningsresorna i landskapets övre 
socknar. Av tre större ordlistor från Älvdalen och Mora i den Ihreska 
handskriftssamlingen har Björklund på sedesblad excerperat en, nämligen 
Petrus Holmberg(er)s år 1768 utförda uppteckning på ca 2000 ord från 
Älvdalen. Han har vidare fört sedvanlig korrespondens med ortsmed-
delare och med forskare, som önskat upplysningar om övre Dalarnes 
dialekter och etnografi o. d. Fil. lic. S. FRIES har fortsatt att excerpera 
egna växtnamnsuppteckningar och har därefter upptagit excerperingen 
av anteckningsböcker av Bror Lindén samt av Niss Hj. Matssons anteck-
ningar på sedes frän området Äppelbo-Transtrand. Under kortare tid har 
fil. stud. 0. KÅGSTRÖM bearbetat material från Västerdalarne. Fru GUN 
BJÖRKLUND har biträtt med maskinskrivning och sortering samt med 
registrering o. excerpering på sedesblad av vissa tryckta avhandling- 
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ars ord- och frasmaterial från övre Dalarne. Hon har genomgått 
L. Levanders »Älvdalsmålet» (1909) och »Livet i en Älvdalsby» (1914) 
samt påbörjat genomgången av Joh. Boöthius' »Orsamålet» (1918). 
Detta arbete har utförts under ledning av Björklund. 

Oktavkortregistret har liksom föregående år tillförts en mängd nya 
belägg, vilka vanligen fyllt förekommande lakuner. Kortantalet torde 
därför ej nämnvärt ha ökat. Däremot ha sedessamlingarria under den 
pågående avhandlingsregistreringen m. m. vuxit med ca 7 000 blad. 
Tryckmanuskriptet, som tillförts något över 550 blad omfattade vid års-
skiftet ca 25 450 blad 4:o. 

Gotland. GIISTAVSON har fortsatt sin i föregående årsberättelse 
nämnda excerpering av Jacob Karlssons »brev» på Laumål till M. Klint-
berg (t. o. m. nr 233). Antalet excerpter uppgick vid årets slut till in-
emot 10 000 bl. 16:o. Växtnamns- och fågelnamnsregistren ha under året 
tillförts material ur samlingar tillhöriga Gotlands Hembygdsförbund. 
Vidare har Gustavson utskrivit texter från grammofonskivor upptagna 
på Gotland (Gothems, Ganthems, Närs och Östergarns socknar). 

Lappland. Doc. K.-H. DAHLSTEDT har fortsatt bearbetningen av 
manuskriptet till del 2 av sin avhandling om det svenska Vilheminamå-
let, utredigerat egna uppteckningar från Vilhelmina sn samt utskrivit 
grammofontexter från Vilhelmina och Äsele. Se vidare nedan under Väs-
terbotten. 

Norrbotten. Se nedan under Västerbotten. 
Uppland. ERIKSSON har fortsatt sitt arbete med uppordning och 

renskrivning av prof. B. Hesselmans efterlämnade samlingar rörande 
Uppland. 

Värmland. Vid den med stöd av Värmlands läns landsting och 
värmländska industrier bedrivna landskapsundersökningen, för vilkens 
samlade arbetsresultat utförliga uppgifter lämnades i fjolårets berättelse, 
har verksamheten detta år måst avsevärt beskäras, sedan de anslagna 
penningmedlen i det närmaste förbrukats. Arbetet har bestått i kom-
pletteringar till ordregistret samt äldre och yngre kvartosamlingar, ut-
sättande av uppslagsord och granskning av nyinkommet material. Dessa 
uppgifter ha väsentligen åvilat arbetsledaren BROBERG, som under tiden 
november 1953—febr. 1954 assisterats av kand. J. JACOBSSON. Sedan 
mars 1954 har denne varit sysselsatt med en speciell, större arbetsupp-
gift inom undersökningens område, nämligen utredigering för publicering 
av skogsarbetaren Karl L:son Bergkvists omfattande ordsamling från 
Dalby sn. Till detta arbete, som utföres under arkivchefens personliga led-
ning, har anslag lämnats ur Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk 
kultur, se ovan. Registret över värmländska uppslagsord har tillförts 
nytt material och uppgick vid årsslutet till omkr. 15 000 blad. Komplet-
teringslistor till genomgångna samlingar ha upprättats. 

Västerbotten. Doc. K.-H. DAHLSTEDT har i samverkan med ama- 
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nuens P.-U. ÅGREN vid Västerbottens läns museum, Umeå, samman-
ställt och för tryckning bearbetat samt kommenterat en större samling 
texter (78 st.) från hela övre Norrland. Av dessa ha 28 st. utskrivits från 
grammofonskivor eller magnetofonband under medverkan av flera per-
soner. 

Västergötland. Arkivets frivillige medarbetare f. rektorn fil. dr 
S. LANDTMANSON avled efter en årslång sjukdomstid den 11 juli 1953. Vid 
västgötaundersökningen har han åren 1942-1953 utfört ett arbete av be-
stående värde. 

Ån ge rmani and. Om ordregisterarbetet se ovan. För den under 
Västerbotten nämnda texteditionen har fil. kand. 11. NORGREN utskrivit 
grammofontexter från Nordmalings sn. 

Östergötland. GUSTAVSON har utredigerat egna uppteckningar från 
Östra Ryd och Tjällmo. 

Estland och Gammalsvenskb y. Undersökningen av estlands-
svenskarnas språk och folkliga kultur har fortgått under ledning av läro-
verksadjunkt N. TIBERG. Sedan anslaget från Magnus Bergvalls stiftelse 
förbrukats bidrog arkivet med 1 000 kr av statsmedel, varefter arbets-
ledaren i maj 1954 erhöll ett anslag å 8 000 kr. ur Konung Gustaf VI Adolfs 
fond för svensk kultur. Tiberg har skött korrespondensen, uppgjort 
frågelistor, kontrollerat inkomna dialektmeddelanden och granskat allt 
excerperat material. Fil, kand. fru ANNE-MA1UE CRONSTRÖM har fortsatt 
excerperingen för Tibergs kortordbok av hans primärmaterial. Ordboken 
har tillväxt med ca 1 000 A-kort och 1.500 B-kort i oktav, men den 
största tillväxten ligger som förut på den ökade beläggtätheten ortsvis. 
Samtidigt med ordboken har ortnamnsregistret, personregistret och öv-
riga specialregister fortsatts som förut. Under året har Tiberg fullbordat 
grovregistreringen av Kristina Knutas 14 band meddelanden på gam-
malsvenskbymål, vilkas uppgifter i en mängd fall kontrollerats genom 
ny utfrågning hos henne. Korrespondens och direktkontakt med veten-
skapliga forskare har uppehållits, och samlingarna ha utnyttjats från 
flera håll. 

Folkminnesavdelningen. Under CAMPBELLS ledning har arbe-
tet vid avdelningen under året fortgått på sedvanligt sätt med fru NYMAN 
som närmaste medhjälpare. Under sjukledighet för henne har fil. lic. 
R. BJERSBY varit förordnad som vikarie 18/1-6/2 och 1/5-30/6 1954. Om 
fru GRAPES arbete med realkatalogen se ovan under sakregistret. 

Uppteckningar ha gjorts i 19 landskap av 43 upptecknare (mot 35 fö-
regående år), de flesta äldre, tidigare utbildade ortsmeddelare. (Det in-
samlade materialet omfattar 75 bl. fol., 2 201 bl. 4:o och 198 fotogra-
fier.) 

Samtliga arkivets frågelistor ha under året sammanställts i saklig 
följd, motsvarande realkatalogens excerpter. Härigenom vinnes en klar 
översikt över arkivets arbetsinriktning, till gagn för såväl tjänstemän som 
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besökande forskare. Av nya frågelistor har under året tillkommit M 201 
»Bondeseglationen» (av Campbell) i en nyupplagd serie om traditioner 
rörande kustböndernas speciella förhållanden och M 205 »Folkliga före-
ställningar om hästen» (utarbetad av Nyman) i en tidigare påbörjad se-
rie av listor rörande traditioner om djuren. Slutligen bildar listan M 206 
»Hägringar och andra luftfenomen» (av Nyman) en komplettering till en 
tidigare frågelista om regnbågen. 

Uppteckningsverksamhetens geografiska fördelning har ej väsentligt 
förändrats, och endast sporadiskt har komplettering kunnat ske inom 
förut ej berörda traditionsområden. Många ojämnheter och luckor kvar-
stå alltjämt, vilka tydligt framträda vid pågående kartläggningsarbeten. 
En viss komplettering har erhållits genom Västsvenska Folkmirmesar-
kivet, som inom sitt område gjort uppteckningar med ledning av ULMA:s 
frågelistor, särskilt M 201 om bondeseglationen. 

Insamlingen i samband med tjänstemännens resor har även i år varit 
obetydlig. En kortare resa i Jämtland har gjorts av Nyman. Vid arki-
vets fonogramupptagningar ha även folkloristiska ämnen beaktats (se 
fonogramavdelningen), delvis med ledning av korta frågelistor, utarbe-
tade av Campbell. 

In- och utländska forskare och arkivtjänstemän ha under året stude-
rat samlingar, register och arbetsorgan i övrigt. Särskilt kan nämnas Mr 
TREFOR M. OVVEN, M.A., från Welsh Folk-Museum, som under höstter-
minen 1953 och vårterminen 1954 på uppdrag av nämnda museum be-
drivit studier i arkivorganisation här vid sidan av studier i folklivsforsk-
ning vid universitetet. Studerande i ämnet nordisk folklivsforskning ha 
också flitigt anlitat arkivmaterial och bibliotek för seminarieövningar 
och uppsatser. Demonstrationer av arkivet för grupper av studenter ha 
även förekommit. 

Angående registreringen av Grundtvigs sagor och av skillingtryck av 
sagor i universitetsbiblioteket i Uppsala se nedan under Nyman, kap. 
111.2. Inventeringen av sägenmaterial har pågått planenligt. 

Beträffande arbetet på den folkloristiska atlasen kan meddelas, att 
texterna till teckenförklaringarna nu föreligga i korrektur samt att samt-
liga kartor färdigställts för tryckning. 

Under det gångna året ha avdelningens tjänstemän deltagit i konfe-
renser och kongresser eller utfört arbeten i främmande institutioner. 
Närmare redogörelse härom lämnas nedan avd. 2 Campbell och Nyman. 

Rörande samarbete med museet i T6rshavn i fråga om sagoregistre-
ring m. m. se nedan under Nyman. 

F on o gr am a v d elning e n. Fältarbetena under året ha berört Små-
land, Östergötland, Västergötland, Dalsland, Värmland, Närke, Söder-
manland, Uppland, Gästrikland, Västerbotten och Lappland. De längre 
resorna ha gjorts av avdelningsföreståndaren HEDBLOM och av BROBERG. 
Se vidare nedan kap. IV Resor. 
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Hedblom fortsatte under hösten 1953 arbetet med inredning av den 
nya lokalen Järnbrogatan 10 B. Efter viss komplettering av apparaturen, 
varvid Radiotjänsts tekniska avdelning lämnade värdefullt bistånd, gjorde 
han en rad överföringar av inspelad text från magnetofonband till gram-
mofonskivor samt arbetskopior för utskrivning av text genom skilda med-
arbetare. Bland dessa arbeten må särskilt nämnas en omfattande kopi-
ering av skivor och band från övre Norrland för den av K.-H. Dahl-
stedt och P.-U. Ågren utarbetade textsamlingen (tryckt 1954 som nr 1 
i skr. utg. av Vetenskapl. bibl. i Umeå). Med hjälp av en firma i Stock-
holm ha under vintern 85 st. äldre skivor med lapska inspelningar kopi-
erats i två ex. av hög teknisk kvalitet. Det ena är avsett att ev. ersätta 
originalskivorna, som inspelats under krigsåren och ha stommar av glas 
och papp. Broberg har under vårterminen 1954 definitivt katalogiserat 
de återstående av skivorna från sina upptagningar i södra och mellersta 
Sverige. Katalogiseringen har i vissa hänseenden gjorts utförligare än ti-
digare. Utskrivningen av inspelade dialekttexter har fortsatt. Utom de 
ovannämnda norrländska texterna må nämnas gotländska texter ut-
skrivna av GUSTAVSON samt sörmländska av kand. C. Giss« och ång-
ermanländska av kand. K.-E. LUNDBLAD, de båda senare i samband med 
proseminariearbeten. 

I katalogiseringsarbetet har fröken BORG medverkat. I maj 1954 an-
ställdes kand. H. STRÖMBÄCK SOM teknisk assistent vid fonogramavdel-
ningen. 

Antalet under året accederade skivor är 599. Härtill komma ett an-
tal magnetofonband, som vid årets slut ännu ej överförts till skivor, 
samt kopior för utskrivning eller andra ändamål. 

Lapska avdelningen. Under året har fasc. 12:1-2 av Lulelapsk 
ordbok av HARALD GRUNDSTRÖM, utgörande grammatisk översikt över 
de lulelapska dialekterna, fullbordats och färdigtryckts. Därmed är ord-
boken avslutad. Översättningen till tyska av 12. film har verkställts av 
dr. phil. A. WOLF. Tryckningen har möjliggjorts genom anslag av Jokk-
mokks kommun och Allmänningsfond samt Humanistiska fonden. Dr 
Wolf och professor B. COLLINDER ha deltagit i korrekturläsningen. 

Den sedan fjolåret under arbete varande översättningen till lulelapska 
av de viktigaste delarna av den svenska kyrkohandboken har under året 
slutförts, och boken utkom av trycket i mars 1954. 

Under året har Grundström utfört en översättning till lulelapska av 
den svenska evangelieboken t. o. m. texten för 1. söndagen efter tretton-
dagen. 

Under hela året har arbetet med transkribering och översättning av 
lapska tal- och jojkningstexter fortgått. Av taltexter ha 163 blad 4:o 
upptecknats och renskrivits, av jojkningstexter ca 250 låtar (vuoleh). 
Som hjälp vid tolkningen av de svåra jojkningstexterna har lapptillsy-
ningsmannen Nils Ranberg från Moskosel biträtt under tiden 28/5-5/6 
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1954. Medel till detta arbete ha lämnats dels av Landsmålsarkivet, dels 
av stiftelsen Hjalmar Lundbohms Minnesfond, den senare med 1 000:— kr. 

Utgivningsverksamhet e n. Genom arkivet har under året föl-
jande publikationer utgivits: »Seandinavica et Fennougrica. Studier till-
ägnade Björn Collinder den 22 juli 1954» (1 portr., xii, 391 s.). Festskrif-
tens innehåll kommer även att ingå i årg. 1953/54 och 1955 av tidskrif-
ten »Svenska landsmål och svenskt folkliv», vars årshäften för 1953/54 
i huvudsak färdigtryckta under året. Därtill har som bilaga till årg. 
1953/54 utgivits: B. LINDEN, »Dalska namn- och ortstudier, Ser. 1:3» 
(B. 57, h. 265 fr. början, Upps. 1954, xiii, 187 s.). I »Skrifter utgivna 
genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala» har av serien A ut-
givits nr 10: D. 0. ZErrErtHoLm, »Dialektgeografiska undersökningar 
III-IV» (Upps. 1953. 75 s., 3 kart.), av serien B nr 8: LARS LEVANDER, 
»Älvdalskt arbetsliv under årtiondena omkring 1800-talets mitt» (utg. av 
S. BJÖRKLUND, Lund 1953, 454 s., 1 karta.) samt av serien C nr 1: HA-
RALD GRUNDSTRÖM »Lulelapsk ordbok», fasc. 12: 1-2, innehållande »Gram-
matische rbersicht ilber die lulelappisehen Dialekte» I. Deklination, IL 
Konjugation (Upps. 1953-54, s. 1713-1920). 

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet 

STRÖMBÄCK har som professor i nordisk och jämförande folklivsforsk-
ning vid universitetet föreläst över den isländska ättesagan som källa för 
nordisk folktro och folksed (under läsåret 1953/54) samt lett seminarie-
övningar över valda folkloristiska problem. Han har också (april-maj) 
givit den sedvanliga kursen för dialekt- och folkminnesupptecknare. Som 
chef för arkivet har han liksom tidigare planlagt och lett institutio-
nens undersökningar inom skilda områden. Han har granskat inkommande 
samlingar och lämnat instruktion åt upptecknare samt• lett redigeringen 
av arkivets tidskrift »Svenska Landsmål» 1953-54 (dubbelårgång). Han 
har även deltagit i planläggningen inom K. Gustav Adolfs Akademien 
av de förberedande exeerperingarna för en svensk dialektordbok och har 
tjänstgjort som sakkunnig vid tillsättande av fast docentur i norrön fi-
lologi vid universitetet i Oslo. Strömbäck har under året publicerat föl-
jande uppsatser: »Emporagrius och Torsåker» (i Festskrift tillägnad Elias 
WesEgn 1954), »Knut Liestel» (i K. Vitt. Hist. o. Antikv. Akad:s årsbok 
1953), »Um islenzka vikivakaleiki og uppruna Peirra» (i Skirnir 1954), »Resa 
till Island» (Understreckare i Sv. D. 29/8 1953, äv. på isländska i Mor-
gunbla6i6 16/10 1953) samt »Isländsk guldålder» (d:o i Sv. D. 23/4 1954). 
Strömbäck har också under året utgivit »Arv. Tidskrift för nordisk folk-
minnesforskning» vol. 9, 1953. 

Den 8-13 sept. deltog Strömbäck i Vikingkongressen i Bergen och höll 
där en föreläsning om »Ieelandic dramatie dances and their West-Euro-
pean background». 
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ERIKSSON har under arbetsåret enligt styrelsens förordnande tjänst-
gjort som arkivchefens ställföreträdare och i dennes frånvaro handlagt 
löpande ärenden, utanordnings- och avlöningsfrågor, ärenden rörande 
personalens tjänstgöring och ledigheter samt vissa utredningar och skri-
velser. Han har ombesörjt korrespondens rörande arkivets samlingar 
samt besvarat förfrågningar från skilda håll, bl. a. i fråga om artiklar i 
Svenska Akademiens Ordbok, som granskats ur dialektsynpunkter. Han 
har vidare instruerat upptecknare och handlett besökande forskare från 
in- och utlandet. Han har varit institutionens bibliotekarie och som så-
dan svarat för inköp, byten och katalogisering samt för bindning av böc-
ker och handskrifter. 

Eriksson har som redaktionssekreterare biträtt vid redigeringen av 
tidskriften »Svenska Landsmål» för den snart utkommande dubbelår-
gången 1953-54 samt läst korrektur m. m. å de under året utgivna de-
larna av arkivets skriftserie (A:10 D. 0. Zetterholm, »Dialektgeografisk& 
undersökningar III-IV» och B:8 L. Levander, »Älvdalskt arbetsliv»). 
Han har vidare under året utgivit häfte 3 av B. Hesselman, »Huvudlin-
jer i nordisk språkhistoria» (register och bibliografi m. m.). 

Han har också i mån av tid arbetat på ordnande och renskrift av 
B. Hesselmans uppländska samlingar. Han har deltagit i grammofon-
upptagning i Uppland några dagar under hösten 1953. Han har vidare 
vid två tillfällen hållit föreläsningar om Upplandsmål (i Uppsala och Ti-
erp) samt under april-maj 1954 hållit den sedvanliga kursen i dialekt-
kännedom 10 tim. vid Stockholms Högskola. 

CAMPBELL har varit föreståndare för folkminnesavdeln ingen och där-
vid lett arbetet med folkloristiska uppteckningar, ortsmeddelarverksam-
het, frågelist- och katalogiseringsarbete m. m. 

På semestertid har Campbell konfererat med ledningen för BBC:s Fea-
tures Department angående folkmusikmaterial upptaget i Dalarna och 
Jämtland under samarbete mellan BBC och vårt arkiv (1/7-4/7 1953). 
Likaledes på semestertid besökte Campbell på inbjudan av the Univer-
sity of Edinburgh där upprättade School of Scottish Studies för diskus-
sion av arbetsmetoder. På inbjudan av the University of Glasgow höll 
Campbell föredrag vid the International Conference on Celtic Folklore 
(5/10-14/10 1953, semestertid). På uppdrag av arkivchefen deltog Camp-
bell i en konferens vid Köpenhamns universitet för upprättande av ett 
internordiskt sagoforskningsinstitut (14/2-18/2 1954). Samtidigt inbjöds 
Campbell till Grönlandsdepartementet för överläggning angående kultur-
kontakten på Grönland. Campbell deltog aktivt i den internonliska sa-
mekonferensen i Jokkmokk (31/8-3/9 1953, semestertid). 

Slutligen har han efter inbjudan av Trish Folklore Commission studerat 
det irländska arkivets arbeten, dels på institutionen, dels i fältarbete samt 
författat en rapport över sina härvid gjorda erfarenheter (1/8-1/7  1954, 
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semestertid). Han har under läsåret 1953-54 vid universitetet föreläst 
och lett seminarieövningar i folklivsforskning. 

Om GUSTAVSONS arbete se ovan under Gotland och Östergötland. 
Hans i föregående årsberättelse nämnda kommentar samt register till 
P. A. Säves »Gotländska visor» har färdigställts för tryckning. Han har 
avskrivit och påbörjat kommentar till L. Chr. Wiedes vissamling från 
åren 1818-1820 samt fullbordat det av R. Liljefors påbörjade registret 
till »Svenska Landsmål» årg. 1939-1952. Gustavson har vidare granskat 
inkomna samlingar och instruerat upptecknare företrädesvis från Got-
land och Östergötland. 

HEDBLOM har varit föreståndare for fonogramavdelningen. Han har 
dessutom enligt styrelsens förordnande varit institutionens kassaförval-
tare och som sådan haft ansvaret för kassatjänst, bokföring, redovis-
ningar, rekvisitioner m. m. Han har utarbetat skrivelser, arbetsredogö-
relser och årsberättelse, samt deltagit i handläggningen av personal- och 
andra administrativa ärenden. De tider då Broberg på grund av resor 
eller andra skäl varit hindrad att utöva föreståndarskapet för expeditio-
nen har Hedblom svarat även för detta. Han har granskat uppteckningar 
och instruerat upptecknare, särskilt från södra Norrland. Till tjänst för 
forskare och amatörer som göra dialektupptagningar på bandspelare har 
Hedblom utarbetat en handledning, som distribuerats till åtskilliga per-
soner. Han har vid några tillfällen hållit föredrag om svenska dialekter 
med grammofonillustrationer. Under tiden 10/5-20/5 1954 åtnjöt han 
tjänstledighet med B-avdrag för eget vetenskapligt arbete. 

BROBERG har varit föreståndare för expeditionen och ledare för Värm-
landsundersökningen. Under tiden jan.-maj 1954 har han i Hedbloms 
ställe varit arkivets kassaförvaltare och i viss utsträckning även svarat 
för fonogramavdelningens ärenden. Om hans verksamhet där se vidare 
ovan. Han har haft den tekniska vården om institutionens alla samlingar 
av handskrifter, böcker och inventarier. För vetenskapligt arbete har han 
åtnjutit tjänstledighet med B-avdrag under tiden 16/11-12/12 1953. Av 
trycket har han under året utgivit »Sunnemodialekten» (I: Surmemo soc-
ken. Karlstad 1953) samt »Värmlandsfinsk folktro» (I: Värmland förr 
och nu 1953). 

Om BJÖRKLUNDS arbete vid Dalmålsundersökningen, se ovan. Vid si-
dan om tjänsten har han fortsatt att utredigera egna uppteckningar från 
Rasbokils sn i Uppland. På kallelse av Dalarnas Bildningsförbund har 
han hållit föredrag i Gustavs om denna sockens språk. Han har under 
året slutredigerat och utgivit »Älvdalskt arbetsliv» (Skr. utg. av Lands-
måls- och Folkminnesarkivet i Uppsala Ser. B:8. Lund 1953), vartill Lars 
Levander före sin död författat nio av bokens tio kapitel. Dessutom har 
han publicerat »Dalmålsordboken 1953» (i Dalarnas hembygdsbok 1954). 

ODSTEDT har utredigerat egna äldre uppteckningar om fäbodväsen samt 
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en ordsamling från Borgvattnets sn i Jämtland. Hon har vidare bear-
betat sin stora ordsamling från Arnäs sn i Ångermanland. 

NYMAN har inom folkminnesavdelningen svarat för de löpande göro-
målen, granskat och kompletterat inkommande uppteckningar, korres-
ponderat med ortsmeddelare, värvat och instruerat nya upptecknare 
samt författat frågelistorna M 205 »Folkliga föreställningar om hästen» 
och M 206 »Hägringar och andra luftfenomen». Hon har biträtt in- och 
utländska forskare med anvisningar om material och litteratur, korrespon-
derat med forskare samt lämnat råd och anvisningar till studerande i 
ämnet folklivsforskning. Hon har företagit en uppteckningsresa i Jämt-
land och utredigerat egna uppteckningar. Nyman har ordnat arkivets 
samtliga frågelistor i ämnesgrupper efter realregistrets system samt i 
anslutning därtill skrivit ett register med korshänvisningar. Hon har vidare 
fortsatt inordningen av Grundtvigs sagoavskrifter allt eftersom de kom-
mit från Dansk Folkemindesamling samt skrivit registerkort enligt Aarne-
Thompsons system i anslutning därtill. För en kommande utarbetning 
av ett register över Sveriges samtliga skillingtryck av sagor såsom kom-
plettering till arkivets befintliga sagoregistranter har hon fortsatt 
registreringen av Universitetsbibliotekets skillingtryck av sagor i typ-
och motivindex enligt Aarne-Thompsons system. Hon har vidare fort-
satt sagoinventeringen på Färöarna och arbetat på den färöiska sago-
registranten samt har genom förhandlingar med museet i Tbrshavn 
(Antikvarie S. Dahl) och professor Chr. Matras, Köpenhamn, animerat 
till inhemskt uppteckningsarbete på Färöarna, speciellt av sagor och 
sägner. Detta har skett med hjälp av upprop och frågelistor, författade 
av Nyman och sedan översatta till färöiska. Av trycket har Nyman utgi-
vit »Dårfåglar» i Arv 1953 och en recension i Folk-Liv 1953-54. 

Om GRUNDSTRÖMS och TIBERGS verksamhet se ovan under respektive 
avdelningar. 

Fil. dr 0. LOORITS har fortsatt sin i tidigare årsberättelser nämnda 
verksamhet. För tryckning har han färdigställt del 4 av sin bok om li-
visk folktro (på estniska), ett arbete om den helige Kassian och ett om 
den helige Georg (på tyska). Som resultat av sina barnpsykologiska un-
dersökningar har han utgivit »Pagulaskodude kasvatusmuresid» (112 s.). 
Han har vidare av trycket utgivit fem uppsatser på svenska, finska, eng-
elska och estniska i in- och utländska vetenskapliga tidskrifter. 

IV. Resor och uppteekningsarbeten 
(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen.) 

Bohuslän. I samverkan med institutet för ortnamns- och dialekt-
forskning vid Göteborgs högskola gjorde BROBERG och herr ERIK LARS-
SON, Ytterby, 1/10-7/10 grammofonupptagningar i Ljungs, Resteröds, 
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Ucklums, Jörla,nda, Grinneröds, Forshälla, Hjärtums, Lane-Ryrs och 
Herrestads snr samt i Fiskebäckskil och Grundsund. 

Da larn e. Under tidm 13/8-24/8 reste BJÖRKLUND i socknarna Ma-
lung, Lima, Transtrand, Särna, Älvdalen, Våmhus och Sollerön för att 
besvara kompletteringslistor för dalmålsordboken. För avslutande kon-
troll och komplettering av ordbokens växtnamnsmaterial besökte fil. mag. 
S. FRIES tiden 31/7-14/8 14 socknar i Väster- och Österdalarna. 

Dalsland. BROBERG gjorde med fil. mag. G. JONASSON som assis-
tent grammofonupptagningar i Lerdals sn 25/7. Fil. mag. EGON SVENS-

SON fortsatte sommaren 1953 sin ordsamling i Laxarby sn. 
Gotland. GUSTAVSON gjorde tiden 6/7-11/7 dialektuppteckningar i 

Östergarns, Ardre, Lau, Närs, Stånga och Havdhems snr. För uppteck-
ning av folkminnen reste fil. lie. R. BJERSBY 27/6-7/7 i Visby, Hemse, 
Havdhem, Hablingbo, Öja, Burgsvik och Fide. Fil. lie. I. OLSSON har 
sommaren 1953 gjort dialektuppteckningar på Fårön. 

Gästrikland. Hpnimom gjorde magnetofonupptagningar i Årsunda 
och österfärnebo snr 21/6-22/6 1953 och reste 8/5-17/5 1954 i Ovansjö, 
Torsåkers, Hamrånge, Hille, Valbo och Hedesunda snr. Fröken Vivi 
WENDIN har under året upptecknat folkminnen i Hedesunda och 
Valbo. 

Jämtland. ODSTEDT reste 11/6-9/7 i Borgvattnets en för komplette-
ring av sina år 1936 gjorda uppteckningar om fäbodväsen m. m. I sam-
band med semester har NYMAN upptecknat folkminnen i Revsund, Lockne 
och Östersund. Fil. mag. V. REINHAMMAR har i Ströms sn fortsatt sin 
ordsamling och gjort inspelningar på magnetofon. Doc. K.-H. DAHLSTEDT 

besökte Borgvattnets en 15/6-16/6 1954 för instruktion av ortsmed-
delare. 

Lappland. ODSTEDT vistades i Sorsele en 10/7-19/7 för fortsättning 
av uppteckningar rörande äldre levnadsförhållanden m. m. HEDBLOM och 
kand. B. NYGREN besökte med grammofonbilen Malå, an 12/8. Fil. dr 
H. GRUNDSTRÖM gjorde 8/2-12/2 under en resa i Jokkmokks sn uppteck-
ningar till 250 nya ordboksartiklar avsedda för ett komplement till Lu-
lelapsk ordbok. Nomadskoleinspektören doc. I. RUONG gjorde sommaren 
och hösten 1953 bandinspelningar av lapskt tal och lapsk sång i Tärnaby, 
Ammarnäs, Arjeplog och Arvidsjaur. 

Medelpa d. För instruktion av ortsmeddelare besökte doc. K.-H. 
DAHLSTEDT Indals sn 14/6 1954. 

Norrbotten. Fru ANNA Röminvisz har fortsatt sina dialektupp-
teckningar i Nederkalix sn. Fil. kand U. ERIKSSON har gjort magneto-
fonupptagningar i Älvsbyns sn. 

När k e. BROBERG reste tillsammans med fil. mag. ANNA LARSSON 
1/7-12/7 i 14 socknar i Askers, Edsbergs, Kumla, Sköllersta, Sundbo och 
Örebro hdr samt 17/6-19/6 i Glanshammare, Lillkyrka och Götlunda snr 
för grammofonupptagningar. 
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Småland. HEDBLOM gjorde tillsammans med arkivchefen G. HED-
STRÖM, Lund, 15/9-21/9 grammofonupptagningar i Jönköpingstrakten 
för lundaarkivets räkning. Därvid besöktes snrna Månsarp, Bottnaryd, 
Svarttorp, Barnarp, Bondstorp. Upptagningar av skolbarnsspråk gjordes 
i Norrahammar, Huskvarna och Jönköping. 

S öder manlan d. För grammofonupptagningar reste HEDBLOM och 
fil. mag. R. OTTERBJÖRK 7/9-13/9 i Ösmo, Sorunda, Torö, Björnlunda, 
Sköldinge, Floda, L. Malma, Kärnbo och Överenhörna snr samt i Marie-
fred. Under sommaren 1953 fortsatte Otterbjörk sina orduppteckningar 
i Sorunda sn. 

Uppland. ERIKSSON och HEDBLOM gjorde den 16/6 1953 upptag-
ningar med grammofonbilen i Edsbro en och den 26/6 i Bladåkers en 
samt den 14/10 i Norrsunda sn. Tillsammans med fil. mag. R. OTTER-
BJÖRK gjorde Hedblom den 25/6 inspelningar i Funbo sn. Hedblom och 
BROBERG gjorde upptagningar i Löts, Veckholms, Torsvi, Svinnegarns, 
Teda och Enköpings-Näs snr 20/10-23/10 samt 28/10 tillsammans med 
prof. E. WESSEN i Bromma. BJÖRKLUND har fortsatt sina orduppteck-
ningar i Rasbokils sn och fil. kand. BIRGITTA SANDELIN har upptecknat 
ord .i Skuttunge sn. 

Värmland. För grammofonupptagningar och komplettering av ord-
samlingar reste BROBERG 13/7-23/7  i snrna V. och Ö. Ämtervik, Surme, 
Ö. Fågelvik, Varnum, ölme, Lungsund, Visnums-Kil och östmark. Han 
assisterades 14/7-18/7 av skriftställare Lusrus ~Dm Kand. J. JACOBS-
SON reste tiden aug.-nov. i 24 snr i skilda delar av landskapet för kom-
pletteringar i anslutning till ordregisterarbetet. Fil. kand. K. VARMLAND 
har under året fortsatt sin ordsamling från Fryksände sn. Av de kvar-
varande ortsmeddelarna har språkligt uppteckningsarbete utförts av 
skogsarbetaren K. L:sox BERGKVIST i Dalby, gruvarbetaren S. LARSSON 
i Gustav Adolfs, skogvaktaren N. WnIAN i Färnebo, författaren A. FRI-
THIOFSSON i Lekvattnets och stationsinspektor C. PraLsTrröm i N. Råda 
sn. Därjämte har pastor A. SANDBERG gjort språkliga och folkloristiska 
uppteckningar i skilda delar av landskapet. 

Väs terbotte n. För grammofonupptagning reste HEDBLOM 7/8-22/8 
i Ume, Sävars, Norsjö, Burträsks, Degerfors, Nysätra och Bygdeå snr. 
Vid upptagningarna som gjordes i samverkan med Västerbottens läns 
hembygdsförbund och Länsmuseet i Umeå medverkade som assistenter 
konservator E. LARSSON, amanuens P. -EJ. ÅGREN, kand. B. NYGREN och 
lektor S. LARSSON. Bandupptagningar gjordes sommaren 1953 i Jörns 
och Norsjö snr av doc. G. HOLM och i Bygdeå m. fl. snr av E. Larsson 
och P.-U. Ågren. Fil. stud. 0. KÅGSTRÖM har i samband med prosemi-
narieuppsats gjort orduppteckningar i Kåge, Skellefte sn. 

Västergötland. För besök hos ortsmeddelare reste STRÖMBÄCK till 
Alingsås 29/8-30/8. Den 22/9 började HEDBLOM en resa för grammofon-
upptagning tillsammans med folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde. De 
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besökte Skara st. samt 9 snr i Barne, Kåkinds, Laske, Skånings och Var-
tofta hdr. Hedblom ersattes av BROBERG den 25/9 och resan fortsattes 
i 13 snr i Ale, Bjärke, Kinne, Vadsbo, Viste, Väne och Åse hdr t. o. m. 
29/9. Den 8/10-10/10 besöktes Ullen° och Ryds snr samt Mariestad. Fil. 
stud. BIRGITTA JONASSON gjorde sommaren 1953 en ordsamling i Här-
lunda sn. Fil. stud. I. FREDRIKSSON har fortsatt sin ordsamling i Teng-
ene sn. 

Västmanland. För grammofonupptagningar reste BROBERG och fil. 
mag. ANNA LARSSON 13/6-15/6 och 20/6-24/6 i Fellingsbro, Fellingsbro 
norra, Nora och Järnboås snr. I den senare socknen assisterade även kom-
minister M. LINDBLAD, Köping. 

Ångermanlan d. För tillvaratagande av manuskript i konstnären 
G. Modins dödsbo besökte HEDBLOM Sollefteå och Multrå 3/8-5/8. Han 
fortsatte till Nordmalings sn, där han 5/8-7/8 gjorde grammofonupptag-
ningar med fil. kand. H. NORGREN som assistent. Doc. K.-H. DAEILSTEDT 
besökts Edsele sn 17/6 1954 för instruktion av ortsmeddelare. Kommi-
nister A. SJÖDIN har fortsatt sina orduppteckningar från Fjällsjö sn. 

Östergötland. För grammofonupptagning besökte HEDBLOM Vad-
stena 14/9, varvid prof. G. DANELL och rektor T. LINDELL medverkade. 
GUSTAVSON reste 16/9-27/9 i Ö. Ryds, Tjällmo och Regna snr för dia-
lektuppteckning och instruktion av ortsmeddelare. Läroverksadjunkt P. 
AGGEMARK upptecknade dialekt i Ydre hd juni-aug. 1953. Arbetet fort-
sattes i juni 1954. 

Estlandssvenskarn a. Läroverksadjunkt N. TIBERG har gjort ett 
15-tal resor till estlandssvenska meddelare, huvudsakligen i Stockholms-
trakten, varvid han i första hand utfyllt viktigare ord- och sakuppgifter 
i det redan excerperade ordbeståndet. 



Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1953-54 

ÄN GUNNAR HEDSTRÖM 

1. Organisation, ekonomi, förvaltning 
För Landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller 

av Kungl. Maj:t d. 4/4 1941 fastställt reglemente. Arkivets styrelse 
har utgjorts av professor GOTTPRID CARLSSON, ordf., professor KARL 
GUSTAV LJUNGGREN, V. ordf., professorerna IVAR LINDQVIST, SIGFRID 
SVENSSON, ERIK ROOTH, överbibliotekarie GUNNAR CARLQUIST och arkiv-
chefen, tillika sekreterare och skattmästare, samt såsom suppleanter pro-
fessorerna ALBERT WIFSTRAND och OLOF ARNGART. 

Till bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under budget-
året har av till landsmålsarkiven beviljade förslags- och reservations-
anslag till Landsmålsarkivet i Lund varit anvisade 54 500 kronor till 
grundlöner, jämte medel till rörligt tillägg, 4 200 kronor till omkostnader, 
och 23 500 kronor till insamling och bearbetning av vetenskapligt 
material, varav ett tillfälligt anslag på 2 000 kronor för inköp av mag-
netisk upptagningsapparat. 

2. Personal och tjänstgöringsförhållanden 
Institutionens personal har under året utgjorts av fil. dr GUNNAR 

HEDSTRÖM, arkivchef, fil. dr INGEMAR ImgEns, arkivarie, fil. kand. STEN-
BERTIL VIDE, amanuens, fru DAGMAR HÄGG, kontorist, fru BRITA VIDE, 
kontorsbiträde. 

HEDSTRÖM har lett och övervakat institutionens arbete och för-
valtning. Han har lett undersökningsarbetet i Småland, granskat och 
värderat därifrån inkomna samlingar, instruerat upptecknare, gjort upp 
frågelistor och besvarat förfrågningar. Han har fortsatt att bearbeta och 
för tryckning iordningställa manuskriptet till del II: 2 av Ordstudier till 
P. M. Rydholms anteckningar till Långarydsmålet. 

En offentlig kurs i landsmålsalfabet och upptecknings-
teknik (även avsedd för fil, ämbetsexamen) har givits av Hedström 
under mars och april månader 1954. Kursen, som omfattade 16 timmar, 
bevistades av 48 personer. Liksom under tidigare år har Hedström under 
semester givit samma kurs vid Göteborgs högskola (under tiden 5/4-6/4, 
20/4-21/4, 26/4-27/4). 
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Tjänsteresor: 20/8-22/8 för bandupptagningar i Aspelands h:d, Kahn. 1.; 
15/9-22/9 för bandupptagningar i Jönköping, Huskvarna, Mo och Tveta 

h:der i Jönk. 1.; 
5/3-7/3 till Uppsala för samråd med arkivchef en där i gemensamma 

arkivangelägenheter. 
INGERS har haft ledningen av insamlingsarbetet för folkmål och ort-

namn i Skåne och deltagit däri, granskat och värderat därifrån inkommande 
material, registrerat samlingar och å sedoSsblad utredigerat äldre och 
nyare primärmaterial. Vidare har han handhaft diverse expeditionsgöro-
mål, övervakat excerperingsarbeten, besvarat förfrågningar och tillhanda-
gått besökande forskare samt handhaft vården av arkivalierna, speciellt 
ortnamnsarkivet. För docenten Anna Birgitta Rooths seminarium i folk-
diktsforskning har han demonstrerat landsmålsarkivets samlingar och 
hållit ett orienterande föredrag över dess äldre och nyare folkminnesupp-
teckningar. För publicering i Svenska Landsmål har han utredigerat och 
försett med kommentar en samling texter, upptecknad på 1920-talet. 
Han har under året publicerat: Skånes folkmål (Skånska Dagbladet 21/7 
och 25/7 1953), Berättelser av lärare Hans Almgren i Burlöv (avsedd att 
ingå i Svenska Landsmål 1955), Carl Zetterholm, en diktare på Onsjö-
mål (Onsjöbygden 1954), Ordspråk och talesätt från Järrestads härad 
med en inledning om Wran6rminnen i Landsmålsarkivet i Lund (Knuts. 
gillets i Tomarp tänkebok 1952) samt Om namnet Sliparebacken (Lunds 
Dagblad 10/4 1954). 

För ny uppteckning och komplettering av tidigare dialektuppteckningar 
har Ingers företagit följande resor: Bjuv och kringliggande orter 3/8-
16/8, Båstad och kringliggande orter 24/8-29/8, Ängelholm och kring-
liggande orter 1/9-6/9, Ystad och kringliggande orter 16/9-24/9 samt 
12/6-18/6. Under den sistnämnda resan gjordes tillika bandupptagningar 
av folkmål i Ystad och Skårby tillsammans med amanuensen Sten-Bertil 
Vide. 

Ingers har under arkivchefens semester tjänstgjort 10 dagar som t. f. 
arkivchef. 

VIDE har lett undersökningen av folkmålen i Blekinge och Halland 
samt på Öland, granskat och värderat därifrån inkommet material och 
instruerat ortsmeddelare från dessa landskap. Han har handhaft arkivets 
bokbyten och haft tillsynen över biblioteket och grammofonarkivet samt 
gjort inspelningar i Småland och Skåne. Tillsammans med kontorsbiträdet 
har han överfört bandupptagningar till skivor, kopierat äldre grammo-
fonskivor samt kompletterat växtnaransregistret med nytillkommet 
material. Han har även ordnat arkivets samling av tidningsurklipp samt 
handlett besökande. Vidare har han fortsatt undersökningen av förhål-
landet mellan yngre och äldre dialekt i Vinslövs sn i Skåne och bear-
betandet av småländskt ordspråks- och ordstävsmaterial. 
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Resor: 25/8-4/9,28/5-4/6 och 17/6 för upptagning av dialektprov med 
bandapparat i södra Småland och Skåne. 

Under arkivchefens semester har Vide tjänstgjort 19 dagar som t. f. 
arkivchef. 

DAGMAR HÄGG har handhaft expeditions- och bokföringsarbetet samt 
kassagöromålen, biträtt arkivchefen vid kostnadsberäkningar, fört dia-
riet och accessionskatalogen, ordnat och registrerat inkommande material, 
kompletterat ordsamlingar med hänvisningar, utredigerat på sed4lappar 
gamla ordsamlingar från Småland, utfört excerperingsarbeten och i stort 
sett all förekommande maskinskrivning. 

BRITA VIDE har ordnat, räknat och stämplat från Blekinge, Halland 
och Öland inkommande sed6smaterial, fortsatt kopieringen av nytillkom-
met sed6smaterial från Blekinge samt utfört diverse excerperingsarbeten. 
Hon har fört inventarieförteckningen, topografiska registret för Blekinge, 
Halland, Småland och Öland och katalogerna över grammofonarkivet 
samt biträtt vid inspelning och kopiering av grammofonskivor. 

Extra medarbetare. Docent SVEN BENSON har fortsatt utarbetan-
det av Blekinge-ordboken. 

Docent BERTIL EJDER har fortsatt bearbetningen av ortnamns-
materialet från Albo h:d i Kristianstads län samt övervakat excerpe-
ringen av ortnamnsformer ur äldre källor därifrån. Ejder har även 
granskat dialektuppteckningar från Albo h:d och under tiden 4/11-7/11 
upptagit dialektprov med bandupptagningsapparat på olika orter inom 
häradet. Angående dialektuppteckningar se s. 143. 

Fru AMY RUBORN har för accession ordnat, räknat och stämplat 
samtliga från Sydsvenska Ortnamnssällskapet övertagna samlingar av 
ortnamnsuppteckningar. Fru Ruborn har även ordnat, stämplat och 
räknat från Skåne och Småland härrörande dialekt- och ortnamns-
material samt excerperat frågelistsvar från Skåne. 

Kyrkoskrivare HELGE ANDERSSON har från handlingar i Malmö-
hus läns lantmäterikontor excerperat äldre belägg på ägonamn i ett 
flertal härader i Malmöhus län. 

Fil. kand. EGON SVENSSON har excerperat äldre belägg på ägonamn i 
Albo h:d från handlingar i lantmäterikontoret i Kristianstad. 

Fil. mag. BERTIL SVENSSON har excerperat ortnamnsformer i en mikro-
filmkopia av länsräkenskaper för Albo härad i Kristianstads län. 

Fil. kand. GUNHILD JOHNSSON har excerperat halländska dialekt-
former från tryckta källor. 

Den 30 april 1954 avled f. medarbetaren vid arkivet fil. dr ERIK BituaN. 
Från 1933 till blott några månader före frånfället hade arkivet åtnjutit 
förmånen av hans plikttrogna och insiktsfulla arbete. 

10-547458 Svenska Landsmål 1955 



142 GUNNAR HEDSTRÖM 

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård 

Arbetsårets accession. Landsmålsarkivets manuskriptbestånd har 
under året ökats med 1 bd fol., 20 h. i växl. format, 190 bl. fol., 848 bl. 
4:0 (Sk. 291, Sm. 333, Hall. 100, Bl. 124), 2 bl. 8:o, 90 571 bl. 16:o (Sk. 
44 131, Sm. 22 599, Hall. 7 477, Bl. 10 601, öl. 5 763) samt 34 bl. i växl. 
format. Härtill kommer från Sydsvenska Ortnamnssällskapet övertagna 
samlingar av ortnamn utgörande 138 580 bl. 16:o. Manuskriptbeståndet 
utgör nu 1 bd fol., 16 h. fol., 90 h. 4:o, 259 h. 8:o, 39 h. 12:o, 10 h. 16:o 
och 20 h. i växl. format, samt 3 486 bl. fol., 69 849 bl. 4:o, 4 678 bl. 8:o, 
omkr. 2 328 000 bl. 16:o och 86 bl. i växl. format. 

Grammofonupptagning. Under tiden 15/9-22/9 gjorde arkivchefen 
med biträde av förste arkivarien vid Landsmålsarkivet i Uppsala fil. 
dr FOLKE HEDBLOM inspelningar i norra Småland. Inspelningar på 
band, vilka sedan överförts till skivor, ha gjorts i Småland (Kalm. 1.) 
20/8-22/8 av arkivchefen, i södra Småland och Skåne 25/8-4/9, resp. 
28/5-4/6 av amanuensen, i Skåne 17/6 av arkivarien samt 4/11-7/11 
av docent Bertil Ejder (Albo h:d). 

Inspelningar ha gjorts i Aringsås, Barnarp, Bondstorp, Bottnaryd, 
Fågelfors, Fågeltofta, Gränna, Huskvarna, Härlöv, Hästveda, Hörja, 
Järeda, Jönköping, Kalvsvik, Lekaryd, Loshult, Lönneberga, Matteröd, 
N. Mellby, Mistelås, Mulseryd, Målilla, Månsarp, Norrahammar, Nöbbele, 
Osby, Perstorp, Ravlunda, Skirö, Skårby, Slätthög, Svarttorp, Tånnö, 
Urshult, Vinslöv, Virestad, Virserum, Vitaby, Väckelsång och Ystad. 

De från budgetåret 1952-53 överstående inspelningarna på band ha 
överförts till skivor, men däremot har ett antal av de senast inspelade 
banden ej hunnit överföras till skivor och katalogiseras. Antalet original-
skivor har under året ökats med 292 och utgör nu 1 615. Ytterligare 
176 äldre skivor ha kopierats, och kopieserien räknar nu 487 skivor. 

Uppställning och katalogisering m. m. Katalogisering och regi-
strering av samlingar och grammofonskivor har fortgått efter samma 
grunder som förut. För dessa har redogjorts i årsberättelserna 1930-31, 
1931-32, 1948-49 och 1951-52. 

Biblioteket har under året utökats betydligt såväl genom inköp som 
framförallt genom byten och gåvor. Särskilt bör nämnas en större bok-
gåva av förutv. statsrådet, fil. dr Ernst Wigforss omfattande drygt ett 
hundratal enstaka verk samt dessutom flera vetenskapliga serier på 
sammanlagt över tvåhundra nummer. Samme givare har dessutom skänkt 
arkivet 19 häften med egna äldre dialektuppteckningar från olika socknar 
i s. Halland. Gåvor till bibliotek och samlingar ha dessutom erhållits 
från följande enskilda och institutioner: arkivarie C. M. Bergstrand, 
Göteborg; docent Bertil Ejder, Lund; kantor Viktor Haak, Lönneberga; 
arkivchefen Gunnar Hedström, Lund; arkivarie I. Ingers, Lund; lant-
brukare Fingal Johansson, Värnamo; Gustav Johansson, Göteborg; pro- 
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fessor Sigurd Kolsrud, Oslo; docent Bror Lindén, Uppsala; professor 
K.G. Ljunggren, Lund; f. slöjdinspektör Gunnar Nilsson, Stockholm; 
arkivarie A. Påhlman, Bromma; redaktör 0. Sjunnesson, Stockholm; 
hovjuvelerare Gunnar Svensson, Kalmar; läroverksadjunkt Nils Tiberg, 
Uppsala; docent D. 0. Zetterholm, Uppsala; Sällskapet Skånsk Samling; 
Riksdagsbiblioteket; Institutionen för nordiska språk i Uppsala; Folk-
livsarkivet i Lund samt Universitetsbiblioteken i Lund och Oslo. 

Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har under året 
uppgått till 871. 

4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning 
Excerpering av dialektmaterial som utgjorts av frågelistsvar, texter, 

monografiska uppteckningar och typordlistor har utförts av fil. dr Erik 
Bruhn, fru Hägg, fru Vide och fru Ruborn. 

För Blekinge-ordboken har kopieringen av nytillkommande sed4-
samlingar fortsatt och likaså excerperingen av inkommande frågelistsvar 
och texter. 

Växtnamnsregistret har kompletterats genom excerpering av nytill-
kommande material. 

Allt inkommande dialektmaterial har granskats av Hedström (Små-
land), Ingers (Skåne), Vide (Halland, Blekinge, Öland). 

Insamlingen av dialektala ortnamnsformer i Skåne har utförts av 
docent BERTIL EJDER i Albo h:d (99 belägg), arkivarie I. INGERS i Bjäre, 
Herrestads, Luggude, S. Åsbo m. fl. härader (750 belägg) och av lektor 
GÖSTA SJÖSTEDT i V. Göinge h:d (64 belägg). Excerpter av former av 
skånska ortnamn från äldre handlingar ha erhållits genom excerperingar 
utförda av kyrkoskrivaren HELGE ANDERSSON, docenten BERTIL EJDER, 
arkivarien I. Inoas, fil. mag. BERTIL SVENSSON och fil. kand. EGON 
SVENSSON (jfr s. 141). 

Följande undersökningar ha under året fortgått : läroverksadjunk-
ten, fil. lic. HUGO ARESICOUG : Sydöstskånskt folkmål; arkivchefen GUNNAR 
HEDSTRÖM : Ordstudier i anslutning till P. Rydholms anteckningar till 
Långarydsmålet i Västbo 11: 2; arkivarien INGEMAR INGERS : Skånska 
ortnamn; amanuensen S.-B. VIDE: A. J. Krögers dialekttexter; docenten 
SVEN BENSON: Undersökningar rörande bakre vokaler i Blekinge-målen; 
docenten BERTIL EJDER: Albo härads ortnamn. 

Beträffande skrifter som under året publicerats av arkivets tjänstemän 
hänvisas till s. 139 f. 

5. Insamlingsarbetet 1953-54 
I nedanstående översikt över fältarbeten angives först upptecknaren, 

därpå uppteckningsorten och slutligen antalet inkomna manuskriptblad. 
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För ett flertal uppteckningsorter har arbetet avsett komplettering ur 
olika synpunkter av tidigare undersökningar. 

Skåne 
Albo hd. TURE HANSSON, Brösarp och Eljaröd 13 bl. 4:o, 170 bl. 16:o. 
Bara hd. I. INGERS, Burlöv 126 bl. 16:o. 
Bjäre hd. I. INGERS, Barkåkra 273 bl. 16:o, Båstad 252 bl. 16:o, 

Förslöv 369 bl. 16:o, Grevie 455 bl. 16:o, Hjärnarp 194 bl. 16:0, Hov 
280 bl. 16:o, V. Karup 417 bl. 16:o, Rebbelberga 368 bl. 16:o, Torekov 
206 bl. 16:o, SANTE GUDMUNDSSON, Förslöv 34 bl. 4:o. 

Gärds hd. Nus BIARNE, V. Vram 98 bl. 4:o. 
V. Göinge hd. Lektor GÖSTA SJÖSTEDT, N. Sandby 4 619 bl. 16:o. 
Harjagers hd. I. INGERS, V. Sallerup 237 bl. 16:o. 
Herrestads hd. I. INGERS, Ystad 633 bl. 16:o. 
Ingelstads hd. Läroverksadjunkt HUGO ARESKOUG, Löderup 204 bl. 

16:o. 
Luggude hd. I. INGERS, Bjuv 1 089 bl. 16:o, Kropp 984 bl. 16:0, 

Mörarp 1 202 bl. 16:o, Risekatslösa 941 bl. 16:o. 
Onsj ö hd. I. INGERS, Gullarp 327 bl. 16:o. 
Torna hd. I. INGERS, Lunds stad 138 bl. 16:o, S. Sandby 105b1. 16:o. 
Villands hd. F. 0. EsnaLsoN, Näsum 1 023 bl. 16:o. 
N. Åsbo hd. I. INGERS, Gråmanstorp 705 bl. 16:o, Ö. Ljungby 405 

bl. 16:o, Vedby 473 bl. 16:o. 
S. Åsbo hd. I. INGERS, Björnekulla 127 bl. 16:o, V. Broby 935 bl. 

16:o, Ängelholm 100 bl. 16:o. 
Halland 

Faurå,s hd. Fru HANNA BERNHARDSSON, Morup 45 bl. 4:o, 244 bl. 16:o. 
Halmstads hd. Fru EDITH LARSSON, Slättåkra 51 bl. 4:o, 249 bl. 16:o. 
Höks hd. S.-B. VIDE, Hasslöv 447 bl. 16:o, Ränneslöv 108 bl. 16:o, 

docent BERTIL EJDER, Ysby 1 034 bl. 16:o. 
Småland 

Allbo hd. Fil. stud. BENGT NILSSON, Slätthög 501 bl. 16:o, RAGNAR 
NILSSON, Vislanda 399 bl. 16:o. 

Handbörds hd. ISIDOR STENnoLm, Högsby 103 bl. 16:o. 
Kinnev al ds hd. Lantbrukare KARL NILSSON, Kalvsvik 1 264b1. 16:o. 
Konga hd. Glasbruksarbetare Ton KRANTZ, Hovmantorp 291 bl. 

16:o, lantbrukare FABIAN KARLSSON, Väekelsång 1 576 bl. 16:o. 
Mo hd. BROR MÅRTENSSON, öreryd 171 bl. 16:o. 
S. Möre hd. Folkskollärare BIRGER HENDELIN, Mortorp 106 bl. 16:o, 

WILHELM ANDERSSON, Torsås 807 bl. 16:o. 
S e ve de hd. Lantbrukare EDVIN ISAKSSON, Södra Vi 12 bl. 4:o, 1 743 

bl. 16:o. 
Sunnerbo hd. S.-B. VIDE, Dörarp 1 185 bl. 16:o, fröken INGEBORG 



LANDSMÅLSAREIVETS I LUND ÅRSBERÄTTELSE 1953-54 145 

JOHANSSON, Markaryd 80 bl. 4:o, f. lokreparatör FR. TH. BRINK, Pjätta-
ryd 28 bl. 4:o, 558 bl. 16:o. 

N. Tjusts hd. Fru ANNIE ANDERSSON, Dalhem 55 bl. 4:o, 1 080 bl. 
16:o, läroverksadjunkt E. A. LÖNNERHOLM, Loftahammar 275 bl. 16:o. 

Tveta hd. Fotograf OSCAR E. LINDBERG, Barnarp 350 bl. 16:o, 
lantbrukare KARL lexuTssoN, Månsarp 232 bl. 16:o. 

Västra hd. Disponent RUD. THUNANDER, Vrigstad 150 bl. 16:o. 
Östbo hd. Lantbrukare CARL ANDERSSON, Byarum 260 bl. 16:o, 

lantbrukare FINGÅS. JOHANSSON, Fryele 107 bl. 4:o, 127 bl. 16:o, folk-
skollärare THURE RÄFSGÅRD, Rydaholm 32 bl. 4:o, 262 bl. 16:o, S.-B. 
VIDE, Tånnö 2 067 bl. 16:o. 

Östra hd. Författare GOTTFRID WAGNBIL, Alseda 2 237 bl. 16:o. 

Blekinge 
Bräkne hd. HENRY KLEMENTSSON, Bräkne-Hoby 321 bl. 16:o, fru 

ELLEN SVANSTRÖM, Hällaryd 736 bl. 16:o. 
Listers hd. HENRY JOHNSSON, Jämshög 591 bl. 16:o, HUGO NILS-

SON, Mjällby 36 bl. 4:o, 105 bl. 16:o, målaremästare SVEN PERSSON, 
MÖITUM 71 bl. 4:o, 3 267 bl. 16:o. 

Medelstads hd. ARNE NILSSON, Eringsboda 142 bl. 16:o, folkskol-
lärare OWE ALF, Ronneby lfs 334 bl. 16:o, skriftställare GÖSTA H. DAHL, 
Ronneby lfs 855 bl. 16:o. 

Östra hd. f. d. Inspektör GUNNAR NILSSON, Sturkö 51 bl. fol., ALB. 
H. SVENSSON, Sturkö 2 064 bl. 16:o. 

Öland 
Algutsrums hd. Läroverksadjunkt NILS TORSITND, Torslunda 942 

bl. 16:o. 
Gräsgårds hd. Lantarbetare HELGE JÖNSSON, Segerstad 1 309 bl. 

16:o. 
Möckleby hd. Läroverksadjunkt NILS TonsuND, N. Möckleby 203 

bl. 16:o, Sandby 1 108 bl. 16:o. 
Runstens hd. Läroverksadjunkt NILS TORSUND, Bredsätra 2 059 

bl. 16:o. 



Årsberättelse från- Institutet för ortnamns- och dialekt-
forskning vid Göteborgs högskola 1953-54 

Av TURE JOHANNISSON 

1. Organisation och personal 

Institutets styrelse har under arbetsåret utgjorts av professor ID. 

FRISK, ordf., professor A. LINDQVIST, vice ordf., direktör H. EKMAN, 
skattmästare, professor T. JOHANNISSON, sekreterare och undersöknings-
ledare, professorerna K. MICHAäLSSON och F. BEKRE samt lektor H. 
Annum. Arbetsutskottet har bestått av professorerna Lindqvist och 
Johannisson samt lektor Armini. 

Som assistent på arkivet har fil. mag. 0. ALMSTRÖM tjänstgjort, med 
en arbetstid av c:a 30 timmar per månad. 

Under arbetsåret ha hållits två styrelsesammanträden och två sam-
manträden inom arbetsutskottet. 

Till revisorer för budgetåret 1954/55 ha av lärarerådet valts professor 
I. DtatiNG med professor S. STRÖMBOM som suppleant och dispaschör 
K. Pm-tus med kamrer T. MANNHEIMER som suppleant. 

2. Ekonomi 
Av de 18 050 kronor, varom institutet sommaren 1953 ansökte hos 

Kungl. Maj:t, har 1954 års riksdag beviljat 11 000 kronor. 

3. Institutets arkiv 
Dialektsamlingarna på sedeslappar ha under året ökats med uppteck-

ningar (antalet lappar inom parentes) från Smögen (500) och Malmön 
(700), utförda av lägenhetsägaren E. LARSSON, Ytterby. Fru RUTH LARS-

SON har utfört uppteckningar i Lycke (325), Solberga (40), Stenkyrka 
(40), Torsby (30), Håna (30) och Rönnäng (35), fil. mag. Gurun:Lp Jolm-
soN i Spekeröd (125). Fröken ANNAGRETA LARSSON har fortsatt excer-
peringen av bohuslänskt dialektmaterial ur tryckt litteratur. 

Arkivarien R. BROBERG, Uppsala, och herr E. LARSSON ha under sex 
dagar upptagit dialektprov på grammofon inom Orusts Västra, Inlands 
Nordre, Inlands Torpe, Inlands Fräkne samt Lane härader, varvid sam-
manlagt ett 60-tal skivor inspelats. Vidare har herr E. LARSSON upp- 
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tagit dialektprov på magnefon i socknarna Ytterby, Rönnäng, Smögen, 
Kungshamn och på Malmön. Härvid inspelades sammanlagt 13 band, 
vilka därefter överförts till skivor. 

Trycksamlingen har under verksamhetsåret ökats med 95 volymer, 
erhållna dels genom byte eller köp, dels såsom gåva. 

4. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan 
Det av lektor G. DROUGGE utarbetade manuskriptet till »Ortnamnen 

i Göteborgs och Bohuslän», band XX:2, Vätte härad utom Skee socken, 
föreligger tryckfärdigt; tryckning har på grund av tryckeriets brist på 
arbetskraft måst uppskjutas t.v. Fil. lie. C. S. LINDSTAM har fortsatt 
bearbetningen av materialet till band XII, Lane härad jämte Uddevalla 
stad. 

Hr E. LARSSON har fortsatt sitt arbete på den bohuslänska ordboken, 
partiet fock — fösa. 

Fil. lic. T. LÅNGSTRÖM har fortsatt sitt arbete på doktorsavhandlingen 
rörande arbetsvagnens terminologi. 

Årsberättelse från Institutet för folkminnesforskning 
vid Göteborgs högskola 1953-1954 

Av C.-M. BERGSTRAND 

Institutets styrelse har bestått av professor HJALMAR FRISK, Själv-
skriven ordförande i egenskap av Högskolans rektor, professorerna SVER-
KER EK och TURE JOIIANNISSON, utsedda av Högskolans lärareråd, ar-
kivarie C.-M. BERGSTRAND och docent FOLKE STRÖM, utsedda av Väst-
svenska Folkminnesföreningen, samt direktör JOSEF ANAR, lektor ERIK 
NORBERG och docent K. G. IZIKOWITZ. Styrelsens vice ordförande har 
varit herr Ström, sekreterare och föreståndare för arkivet herr Bergstrand 
och skattmästare herr Anér. 

Styrelsen har sammanträtt den 28 oktober 1953 samt den 26 maj och 
den 8 juni 1954. 

Institutet har för verksamhetsåret åtnjutit statsanslag med 20 300 
kronor. 

Arkivets föreståndare har under 45 dagar arbetat som upptecknare. 
Han har inlämnat 500 sidor uppteckningar från Kville, Restenäs och 
Tanum i Bohuslän, Fristad, Husaby, Långared, Vänga in. fl. socknar 
i Västergötland samt Lindome, Älvsåker m. fl. socknar i Halland. 

Fil. kand. Buturr HEGARDT har inlämnat 371 sidor uppteckningar 
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från Strömstad och fil. mag. BRITA YRWING 154 sidor från Skaftö, Bo-
huslän. Från Ytterby i Bohuslän har herr ANDERS CARLSSON insänt 255 
sidor. Från Köla i Värmland har fru SELMA NILSSON insänt 166 sidor, 
medan herr KARL JOHANSSON i Rångedala, Västergötland, bidragit med 
82 sidor från denna socken. Folkskollärare GÖTE HELLMAN har insänt 
61 sidor från Laxarby i Dalsland. 

Bland övriga upptecknare märkas fru AGNES BODQUIST, som gjort 
uppteckningar i Kila, Värmland, herr NILS JOHANSSON med uppteck-
ningar från Klövedal, Bohuslän, folkskollärare GÖSTA JOHANNESSON i 
Holmedal, Värmland, och herr HILBERT HANSSON, Stala, Bohuslän. 

Samlingarna ha under året ökats med 1 925 sidor. De Institutet till-
höriga samlingarna uppgå nu till i runt tal 169 500 sidor. Härtill kom-
mer den s. k. Liungmanssamlingen med 5 436 sidor. Västsvenska Folk-
minnesföreningens samlingar, vilkas vård handhas av Institutets arkiv, 
uppgå till omkring 40 300 sidor. 

Årets nyförvärvade uppteckningar fördela sig på landskap sålunda: 
Bohuslän 1 254 s., Västergötland 327 s., Värmland 227 s., Dalsland 64 s., 
Halland 47 s., Småland 6 s., summa 1 925 sidor. 

Ur arkivets samlingar ha under året 8 770 sidor utlånats. Bland lån-
tagarna märkas folklivsarkiven vid universiteten i Los Angeles och 
Bloomington, U.S.A., Dansk Folkemindesamling i Köpenhamn, Norsk 
Folkeminnesamling i Oslo, folklivsårkivet vid Helsingfors universitet, 
Nordiska Museet, Landsmålsarkivet i Uppsala, folklivsarkivet i Lund, 
H. Allm. Läroverkets i Västerås bibliotek samt ett antal enskilda forskare. 

Realkatalogen över Institutets samlingar har förts fram t. o. m. nr. 
5751. Accessionskatalogens sista nummer är 5811. 

Arkivet har alltjämt haft förmånen av arkiv- och expeditionslokal på 
Göteborgs stadsbibliotek. Till stadsbibliotekets styrelse och personal 
frambär styrelsen sitt tack. 



Insänd litteratur 

1/7  1954-31/5  1955 

Aarberger udg. af  Historisk Samfund for Aarhus Stift XLVII, Aarhus 
1954. - Acta Borealia. B. Humaniora No. 1-2. Tromsö 1952-53. - Acta 
Philologica Seandinavica 22: 2-4, 23: 1. Kbh. 1954-55. - Der Anschnitt. 
Zeitschrift fiir Kunst und Kultur im Bergbau. 6: 2. Bochum 1954. - 
Arkiv för nordisk filologi, Bd 69, Lund 1954. - Arv, Vol. 10, 1954. Upps. 
1955. - Badische Heimat 1954: 1-4. Karlsruhe 1954. - Bayerisches 
Jahrbuch far Volkskunde 1954. Regensburg 1954. - Bayerischer Landes-
verein fik Heimatpflege, Schönere Heimat, 1954: 1-4. Miinchen 1954. - 
Bornholms historiske Samfund: U. Salchow, Militaerbeskrivelse over Oen 
Bornholm. Ronne 1954. - Bromma hembygdsförenings årsskrift 26. 
Sthm 1955. - By og Bygd. Norsk Folkemuseums Årbok 1954. 9. Oslo 
1954. - Bygd och Natur. Sthm 1954. - Danmarks Stednavne Nr. 11: 
Maribo Anats Stednavne, udg. af  Stednavneudvalget. Kbh. 1954. - Dan-
ske Folkemaal 17, 1955: 1-2. Kbh. 1955. - Danske Studier, Bd 49: 2. 
Kbh. 1954. - Fataburen 1955. Sthm 1955. - Finnisch-ugrische Forsch-
ungen 31: 3. Helsinki 1954. - Folk-Liv, Tom. XVII-XVIII, 1953-1954. 
Sthm 1954. - Folklivsarkivet i Lund, Skrifter nr 2: J. Pettersson, Ku-
polbyggnader med falska valv. Lund 1954. - Folklore Fellows Commu-
nications, vol. LXII, (148), Ranta,salo, Helsinki 1953; vol. LXIII, (149), 
Loorits, 1954; vol. LXIII, (150), de Vries, 1954. - Fornvännen 1954, 
1955: 1. Sthm 1954-55. - Fra Ribe Amt 1954. Bd XIII: 3. Ribe 1954. 

Från Bergslag och bondebygd (XX). Örebro 1954. - Från Borås och 
de sju häraderna 1955. Borås 1955. - Från Gästrikland 1953-1954. Gävle 
1954. - Fynske Aarboger V,. Odense 1954. - Färgelanda 34. Udde-
valla 1954.- Germanisehes Nationalmuseum, Niirnberg: Mit Drehseheibe 
und Mahlhorn. Niirnberg 1954; E. Meyer-Heisig, Deutsehe Volkskunst. 
Mfinchen 1954; Aus der Friihzeit der Germanistik. Sonderausstellung. 
Niirnberg 1954. - Globen årg. 33. Sthm 1954. - Gotländskt arkiv .26. 
Visby 1954. - K. Gustav Adolfs Akademien, Svenska sagor och sägner 
10: Gotländska sagor, uppt. av P. A. Säve, utg. av H. Gustavson I: 2. 
Upps. 1954. - Hessisehe Blätter fik Volkskunde, Bd XLV. Giessen 1954. 

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1954. Thisted 1954. - Historisk 
Samfund for Proesto Amt, N. R. Bd 4: 1. Nfflstved 1954. - Hylt(Sn Ca-
vallius-föreningens årsbok 1954. Växjö 1955. - Håloyg-minne 1954: 1-4, 
1955: 1. Svorkmo 1954-55. - Hälsingerunor 1954. Västerås 1954. - 
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Journal de la Sociåte firmo-ougrienne 56. Helsinki 1952. - The Journal 
of English and Germanic Philology, Vol. LH: 2-4. Urbana, Ill. 1954. - 
J.U.F., Min hemsocken. En studiehandledning. Sthm 1953. - Jämten 
1954. Östersund 1954. - Jönköpings läns hembygdsförbund, Meddel. 27: 
Smålands Taberg. Jönköp. 1954. - Kalevalaseuran vuosikirja 35, 1955. 
Porvoo-Helsinki 1955. - Kulturen 1954. Lund 1955. - Kustbon 1954: 
1-6. Härnösand 1954. - Leuvense bijdragen, XLIV. s'Gravenhage 1954. 
- Liv och folkkultur, Ser. B, Vol. 1: Studier och översikter tillägnade 
Erik Nylander den 30 januari 1955. Sthrn 1955 (Stenc.). - Maal og Minne 
1954. Oslo 1954. - Man. Vol. LIV: 1-9. London 1954-55. - Medede-
lingen van de Zuidnederlandse Dialectcentrale 50, 1954. Leuven 1954. - 
Midwest Folklore, Vol. IV, Hoomington, Ind. 1954-55. - Namn och 
Bygd, årg. 41: 2-4, årg. 42: 1-2. Lund 1953-54. - Nårodni Museum v 
Praze, öasopis. R. CXX, 1951-CXXII, 1954. Praha 1951-1954. - Na-
tionalmuseet: Saglig registrant for danske kulturhistoriske museer, af 
S. Jespersen; rev. utg. Kbh. 1954. - Nomina Germanica Nr 11: J. A. 
des Gautries, Les noms de personnes scandinaves en Normandie de 911 
å 1066. Lund 1954. - Nordiska Museet, Handlingar: 46. Folkliv i Värm-
lands finnmarker, av N. Keyland. Sthna 1954; 47. Bruksherrgårdar i 
Gästrikland, av H. Beskow. Sthm 1954; 48. Löfholmens theatersällskap 
1828-1830, av A. Bwckström. Sthm 1954; Svenskt liv och arbete nr 18: 
Bokbindarminnen. Sthm 1954; nr 19: Verkstadsminnen. Sthm 1953; nr 
20: Salaminnen. Sala 1954. Ur och urverk, av S. Lundwall. Sthm 1955. 
- Norsk Folkemuseum, Norsk etnologisk gransking, Sporjelister: N:r 47. 
Mjcilkesalg; N:r 48. Grenser og grensemerke mellom eigendomar; N:r 49. 
Kyrkjeleg folkelivsgransking; N:r 50, Bruk av ringer. Oslo 1954-55 (sten-
cilerade); Norsk etnologisk gransking, Småskrifter 4: L. Weiser-Aall, 
Julenissen og julegeita i Norge. Oslo 1954. - Norsk Maalforearkiv, Skrif-
ter, utgivne ved Sigurd Kolsrud IV: G. F. Lundh, Ny samling af norske 
ord og talemaader 1806-1808. Oslo 1954. - Det kgl. norske viden-
skabers selskab, Museet, &bok for 1952, Trondh. 1953, for 1953, Trondh. 
1954; Skrifter 1953, Trondh. 1954; Forhandlinger Bd 26 1953, Trondh. 
1954. - Norveg 3. Oslo 1953. - Nysvenska Studier 32, 33. Upps. 
1954. - Nämnden för svensk språkvård: Årsberättelse för 1954; Stad-
gar. Sthm 1954: Skrifter 13: J. Lindblom, Om språket i den svenska 
bibelöversättningen av 1917. Sthm 1955. - Orbis. Torne III, No. 2. 
Louvain 1954. - The Polar Record, Vol. 3-7: 1-2. Cambridge 1940-54. 
- Rig 1954: 2-4, 1955: 1. Sthm 1954-55. - Riksdagsbiblioteket, För-
teckning över ... nyförvärv år 1954 Sthm. 1955. - Samlingar och 
studier till Svenska kyrkans historia, utg. av H. Pleijel: 32. Å. An-
drén, Högmässa och nattvardsgång. Lund 1954. 33. Gottfrid Billings 
levnadsminnen. Lund 1955. - Sanastaja n:o 67-68. Helsinki 1954-
55. - Scandinavian Studies 26, 27: 1. Menasha, Wise. 1954-55. - 
Schweizerisehes Arehiv Hrr Volkskunde, 50: 1-2. Basel 1954-55. - Seot- 
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tish Anthropological and Folklore Society, Proceedings Vol. V. No. 2. 
1955. Edinburgh 1955. - Skansvakten. Elfdalens hembygdsförenings 
midsommartidning 1954. Mora 1954. - Skrifter utg. av Vetenskapliga 
Biblioteket i Umeå 1: övre Norrlands bygdemål. Berättelser på bygde-
mål med förklaringar och en dialektöversikt. Samlade och utgivna av 
K.-H. Dahlstedt och P.-U. Ågren. Umeå-Upps. 1954. - Smithsonian 
Institution, 70:th Annual Report of the Bureau of American Ethnology 
1952/53. Wash. 1954; Bulletin 152: Index to Schoolcraft's "Indian 
Tribes of the United States." Wash. 1954. - Sprog og Kultur 20: 
1-2. Aarhus 1954. - Stranda 27-28, 1953-54. Upps. 1954. - Studier 
i nordisk filologi. Bd 43. Hfors 1954. - Suomalais-ugrilaisen Seura, 
Journal 56. Helsinki 1952. - Svenska Akademien, Ordbok över Sven-
ska språket, h. 213-218. Lund 1954. - Svenska folkskolans vänner, 
Kalender 1954 (68 årg.), Mors 1954. - Svenska Litteratursällskapet 
i Finland, Skrifter: nr 344, Folklivsstudier III, 1954; nr 345, För-
handlingar 3: 1-4, 1954; nr 346, Hist. o.• litteraturhist. studier 30, 1954; 
nr 347, Studier i nordisk filologi 43, 1954; nr 348, Hornborg, Fänrik 
Ståls sägner, Hfors 1954. - Svenska Turistföreningens årsskrift 1953-
1955. Sthm 1953-55. - Svio-Estonica, Vol. XII (N. f. 3), Lund 1954. - 
Sörmlandsbygden 23. Eskilstuna 1954.- Tekniska nomenklaturcentralen: 
24. Ord och uttryck. Västerås 1954; Vägledning i TNC:s publikationer. 
Västerås 1954; Årsberättelse för arbetsåret 1953-1954. Västerås 1954; 25. 
Ord och uttryck. Västerås 1955. - Tromso Museum, årsberetning 1953-
1954. Tromso 1954. - Universidad nacional de Cuyo, Anales del Insti-
tuto de lingäistica, Tom. V. Mendoza 1952. - Universitetet i Bergen, 
Årbok 1952, Hist.-antikv. rekke. Bergen 1954; Årsmelding 1953-1954. 
Bergen 1954; Bergens museums publikasjoner 1825-1948. Generalregis-
ter. Bergen 1955. - Uppland. Upplands fornminnesförenings årsbok 1954. 
Upps. 1954. - Varbergs Museum, Årsbok 1955. Varberg 1955. - Vend-
sysselske Aarboger 1954. Hjoring 1954. - Western Folklore XIII, XIV: 
1. Berkeley and Los Angeles 1954-55. - Vetenskaps-Societeten i Lund, 
Årsbok 1953. Lund 1953. - Värmland förr och nu 52, 1954. Karlstad 
1954. - Värnamo hembygdsförenings årsbok 1954. Värnamo 1954. - 
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