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Vildrensfångst. 
Av CARL JOHANSSON. 

Vildrenen, på torne- och lulelapska kådde, på jämtlandslapska 
gatte, fanns ännu för 150 år sedan över stora delar av norra Fenno-
skandia. Inom Pite- och Jokkmokksdelen av Lule lappmark 
synes den dock redan före 1800-talets början ha varit helt ut-
rotad. Sålunda uppger L. L. Laastadiusl, att vilda renar funnos 
år 1832 i Karesuando, Jukkasjärvi och Gällivare lappmarker, men 
ej söder därom, det sistnämnda med syfte på Jokkmokks och 
Arjeplogs socknar. 

Inom Västerbottens läns lappmarker skall vildren ha funnits 
i vissa delar av _bele lappmark i början på 1800-talet.2  

På gränsfjällen mellan Härjedalen och Idre i Dalarna förekom 
vildren 1821. Och ännu så sent som 1860 skall en kronojägare 
Strand ha skjutit en vildren på Storvätteshogna i Idre.3  Sist-
nämnda uppgifter synas ej otroliga, då som bekant vildren ännu 
finns på Västlandets fjäll i Norge. Till dessa återkommer jag 
längre fram. I Gällivaredelen av Lule- samt i Torne lappmark 
synes vildrenen ha funnits rätt allmänt under förra hälften av 
1800-talet, om än ej i så stor myckenhet. Detta gäller sär-
skilt Jukkasjärvi och Karesuando socknar samt norra delen av 
Pajala socken.4  Inom Kautokeino i Finnmarks fylke i nordliga 
Norge har den funnits i slutet av nämnda århundrade. 4  Alla 

Tidskrift för Jägare och Naturforskare. 1 årg. 1832. 
Lönnberg, Om renarna och deras lefnadsvanor, s. 16, Upps. 1909. 
Lönnberg, s. 7. Sven Ekman: Norrlands jakt och fiske, s. 14, Upps. 1910. 
Lönnberg, s. 13. Lundemark, s. 26. 

3) Enligt skriftligt meddelande av Karl Nickul till förf. skall bland Suenjel-
skolterna i Petsamoområdet, norra Finland, ännu ha idkats vildrensjakt vid 
senaste sekelskiftet. 
1 — 6543 Svenska Landsmål 1951 
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mina lapska sagesmän bekräfta även detta. Några av deras upp-
gifter skall jag här citera. Något av åren 1875-1880 skall en 
Nils Nilsson Unga och Olov Persson Kitti från Parkalompolo 
ha sett den sista vildrenen på Uusipalo cirka 1 mil nordväst om 
Kitkiöjärvi i norra delen av Paj ala socken. På näset mellan Harre-
jaure, kartans Suoloj(aure), och det nordväst därom belägna 
Sadjimjaure på Råstå (kartbl. 2 Naimakka) skall Tomas Labba 
från Könkämä lappby vid samma tidpunkt ha fångat en av de 
sista vildrenarna på Råstå i Karesuando socken. Flera sagesmän 
ha berättat, att de sista vildrenarna i södra delen av Jukkasjärvi 
socken skola ha funnits under senare delen av 1870-talet. Så-
lunda skall en Isak Isaksson Perälä från Jukkasjärvi kyrkby 
kring år 1870 i februari månad ha skjutit en treårig vädren stjur 
på dess betesplats på Vuollipietsivarre vid nordvästsidan av 
Sautusjärvi, norr om Torne älv (kartbl. 10 Vittangi).1  

Inom Gällivare bli sagesmännens uppgifter sparsammare.a 
Erik Persson Poggats, »Metsun», född 2/5 1811, död 17/3 1905, 
från Norrkaitum i Gällivare, hade en höst i slutet av 1870-talet 
sin renhjord på bete på Vietovarre vid norra sidan av Holmajärvi 
på Kalixälven. Då renhjorden samlades och kördes ned till en 
tallhed vid Kaalasjärvi, där nuvarande Puoltsa by ligger, upp-
täckte han att en stor vildrenstjur sällat sig till tamrenarna. 
Skyndsammast åkte han skidor till Kälok (nuvarande Saivorova 
by) och bad åbon där, »Kälok Mikkal» att ta med sig mynnings-
laddaren och följa med. De sågo, att vildrenstjuren var kvar, 
men den höll sig på sidan av renhjorden. Den var mycket större 
än de största- rentjurarna i »Metsuns» renhjord. Benen voro högre 
och nosen längre än på de andra renarna. Därjämte hade den 
mycket tätare och större hornkrona. Håret var något strävare 

Ekman, s. 15, enL vilken vildrenen i dessa trakter skall ha utrotats ett 
årtionde tidigare. 

Enl. Lönnberg, som anför uppgifter »af komminister N. F. Björkman i 
Kvickjock sommaren 1841, skulle det i sagesmannens barndomstid funnits 
vilda renar i Gällivare på Vuornavuome mellan Killinge och Soutojärvi.a L. 
har tagit nämnda uppgift fr. kyrkoherde Nens6ns samlingar. Anm. av för-
fattaren. Löwenhielm år 1843: »Inga vilda renar träffas här (i Kvikkjokk) men 
väl i Gällivare socken, der skoglösa myrar finnas.» (Filip Hultblads excerpt-
samling.) 
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än på tamrenar. De smögo sig fram mellan tallarna och sköto ned 
villebrådet. Denna vildrenstjur hade tydligen haft sitt tillhåll 
på Vietovarre och Ätnamvarre väster om Kiruna, vilka enligt 
sagesmännen voro goda gamla vildrensland. 

Kebnekaise-massivet var tillhåll för vildrenstjurarna under 
varmaste tiden på 'sommaren. Där skall i mitten av 1800-talet 
Daskok, Latsok och Piebmok ha skjutit en stor vildrenstjur. 
Stekarna, bogarna och huden hade klövjats på en härk (tam 
renoxe) och fraktats till Norge. Där bytte man för dessa till 
sig en del varor som man behövde. Bland annat togs i utbyte 
ett svart, långhårigt bockskinn, vilket användes till bård å pälsens 
nedre kant. Av hornen hade Daskok tillverkat en kosa och en 
sked, vilket visar dessa. horns tjocklek. Sagesmannen hade i unga 
år sett denna hornkosa hos Daskok, av vilken han även hört den 
nu citerade berättelsen.' 

Vid en liten sjö, belägen mellan Ijamjaure och Nabrihuornatj 
1 km väster om Ijamjokk, (kartbl. 14 Luleträsk) hade Abmut 
Pålsson Viltok, född 3/5 1817, ett höstviste och en renvall. Dennes 
son Pavva, född 1843, död 1935, har berättat följande händelse. 
När han var vid pass tio år, kom under brunsttiden på hösten 
en stor vildrenstjur under betning till renhjorden. Då renhjorden 
drevs till renvallen för mjölkning upptäcktes vildrenstjuren. En 
broder till Abmut vid namn Ante, född 1835, död 1864, som var 
mycket stark 'och tillika skicklig lassokastare, hade då med en 
kasttöm av rensenor i handen smugit sig genom renhjorden till 
den sida, där vildrenstjuren höll till, och kastat fast denna. Han 
hade genast med kasttömmen över axeln sprungit rant en buske 
för att bättre kunna hålla fast den, tills hjälp anlände. De övriga 
hade då även med sina kasttömmar kastat fast i vildrenstjurens 
horn. Med förenade krafter avlivade de sedan den oväntade be-
sökaren. Huden spände de på lapskt vis på mietem,uorra. Så 
kallas den längsgående stången av björk eller gran, på vilken man 
spände renhuden. Till minne av detta reste de denna, inuti en 
gran sedan huden torkat och tagits loss. Sagesmannen hade ännu 
sett den för 25 år sedan. Från huvudändan av »mietemuorra» 

1) C. Johansson, Om vildrensfångst på, Kebnekaisemassivet (Samefolkets 
Egen Tidning, nr 1, 1950). 
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Bild I. Vildrensjägaren Rahaks sten vid Slanka, Rahavaara, Gällivare. Säg-
nerna förtälja, att i denna sten tog Rahak fast med den ena handen under 
det han med den andra höll kasttömmen, tillverkad av rensenor, med vilken 
han kastat fast en stor skogsvildrenstjur. Sedan virade han kasttömmen runt 
stenen och fick på så sätt bättre grepp om vildrenstjuren, som han sedan 
avlivade. Som tack för lyckad fångst offrade han sedan vildrenstjurens horn 
och ben till offerguden under Saggaguoika, några km S därom vid Lina älv. 
Under brunsten i slutet av september kommo ofta vildrenstjurar till Rahaks 
lilla tamrenhjord. 

till fästet å denna, där man med en vidja fäste fast bakändan av 
huden, hade det varit 2 famnar, mätt på lapskt vis med utsträckta 
armar. 

På Hauka-Niiskem, kartans Yl. Neskämäv., en skogklädd höjd 
1 mil i östlig riktning från byn Soutojärvi, (kartbl. 15 Gellivare), 
hade Jon Persson Rikko, född 28/6 1846, död 3/10 1888, något 
av åren 1865-1866 med sin kasttöm av rensenor kastat fast en 
vildrensgallko. Hans faders renhjord var på vinterbete där. Vild-
renskon hade då kommit till renhjorden. Rikko, som hade rykte 
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Bild 2. En del av skogsvildrenarnas styrka ha deras ättlingar, de tama skogs-
renarna, fått i arv. En renägare får fördenskull ta många nappatag innan han 
lyckas avliva en stor skogsrentjur i rengärdet. Då måste, som fordomdags 
Rahak, renägaren vira kasttömmen runt ett träd i rengärdet, sedan djuret 
kastats fast. Ordningsmannen Engelbert Jonsson och hans son, Maskaure 
skogslappby, Arjeplog, visa, huru vid ett sådant tillfälle kasttömmen skurit 
djupa ränder i barken på ett träd i rengärdet. 

om sig att på sin tid vara den duktigaste lasso-kastaren i Norr-
kaitum, hade då lyckats kasta fast det skygga djuret. Kasttöm-
men hann dock skära djupt in kring högra handen, innan han 

.lyckades vira denna runt en björk. Han lyckades dock komma 
vildrenskon så nära, att han kunde avliva den. Efter detta hade 
han ett djupt ärr runt högra handen, vilket gav anledning för 
min sagesman att som barn utfråga Rikko om anledningen till 
detta ärr, vadan denna berättelse. 

På norra sidan av Lina älv, några kilometer väster om Juoikama 
by, skall en skogslapp vid namn Rahak på 1700-talet ha haft sin 
renvall. Han levde mycket på vildrensjakt. Efter honom har 
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berget Rahavaara (Kartbl. 15 Gellivare) fått sitt namn. På dess 
norra del är det en svacka, vid namn Slänka. Där samlade han 
alltid på höstarna sin lilla tamrenhjord. Vid brunsttiden kommo 
alltid vildrenstjurar till hans tamrenhjord. Renvallen hade han 
valt med avsikt kring en hög, kvadratisk sten. Då han kastat fast 
en vildrenstjur, höll han sig fast med ena handen i stenen, tills 
han lyckats få kasttömmen kring denna. Sedan gick det bättre 
att avliva vildrenstjuyen. Som tack för detta bars vildrenstjurens 
horn till den stora offerplatsen några kilometer söder därom under 
Sakkakuoika på Lina älv. 

En del av mina sagesmän ha berättat, att de sista vildrenarna 
i gränstrakterna mellan östra delen av Jokkmokk och Gällivare 
fångades vid övergången mellan 1700- och 1800-talen. De av lap-
parna, som ej hade råd att skaffa sig riktiga spjut, gjorde sådana 
av en torr, kådig gran, ruorko. Med dessa som spjut hade i skarföre, 
då skaren ej bar vildrenen men väl jägarna, bedrivits hetsjakt på 
de sista vildrenarna i dessa trakter. Av dessa vittnesbörd fram-
går, att sydgränsen för det nordliga området, där de sista vild-
renarna förekommit, sammanfaller ungefär med Gellivare sockens 
sydgräns. Detta skulle vara i mitten och i början av senare delen 
av 1800-talet. 

Enligt sagesmännens uppgifter', skulle det ha funnits en sär-
skild vildrensart, som hade sitt tillhåll i barrskogsområdet, och 
en annan art, som vistades företrädesvis i fjällen. De förra voro 
mycket större och hade andra vanor än de senare. Båda arterna 
voro dock åtskilligt större än de tama skogsrenarna och fjäll-
renarna.2  Gamla renägare och vildrensjägare kunde utan vidare 
skilja en vildren från en tamren på benens höjd, kroppens och 
nosens längd, hornens storlek och form samt på hårets struktur 
och färg.3  

1) De sagesmän, vilkas uppgifter jag särskilt använt mig av, äro: Abmut 
Viltok, Erik M. Marsja, J. P. Fardrki, Jon E. Poggats, N. N. Skum, Pietar 
Rikko i Gällivare; Anders och Susanna Mickelsson, Jon P. Huuva, Andreas 
J. Pingi, Jon 0. Svonni, Johan Unga, Mickel Inga, i Jukkasjärvi; Pekka Hurri, 
Per Vasaara, Gustav Valkeapää, Tomas Labba, Johan Gunnare i Karesuando 
socken. 

Lönnberg, s. 10, 13, 14. 
Lundemark, s. 24. 
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Flockinstinkten var starkare utvecklad hos fjällvildrenen än 
hos tamrenen. Varje viMrensflock hade en ledarren, rusa, som 
alltid stod, då de andra vilade. Den hade då huvudet sänkt mot 
marken och vinden. Då flocken betade, stod han litet på sidan 
av de andra. När fara var å färde, gav han de andra signal och 
valde de bästa vägarna för flykt. Dödades en »viisa», var det 
mycket lätt att fånga de övriga i flocken. Detta visste gamla 
vildrensjägare, och de försökte för den skull skjuta »väsa» först. 
Bland tamrenarna finnas som bekant vissa ledarrenar, vilka 
renhjorden villigt följer.1  Det var tydligen tamrenar med »viisas» 
egenskaper, som användes till lockrenar under vildrensj akterna. 
De sista fjällviMrenarna höllo under sommarvärmen till på Tjau-
tjeskaise (kartans öauöesgaisa, norr om Ruostaelv, Rosta renbetes-
distrikt, Troms fylke, Norge) samt på det mitt emot på svenska 
sidan belägna Pältsa. Under höstarna betade de på den söder 
därom belägna lavrika fjällheden Buossjerasvarre. Sedan tam-
renhjordarna på vintern dragit sig ned mot barrskogsområdet, 
vågade vildrenarna sig ned på Båstå stora fjällhed, där ännu 
namnet Keiddelako, vildrensfjällheden, belägen på Råstås östra 
del sydväst Naimakka, vittnar om deras uppehållsort sedan ur-
minnes tider. En parallell till detta finns i södra delen av Jukkas-
järvi socken, där tradition och ortnamn komplettera varandra, och 
med ledning av dessa kan man rekonstruera de sista fjällvildrenar-
nas vandringar även i detta område. 

På Siratnjalako (8katnja2  Var den lapska benämningen på vild-
renskon), en avsidesliggande, högt belägen fjällhed på västra 
sidan av Värrokårsojokk söder om Allesjokk, väster om Rantas-
jaure (kartbl. 3 Abisko) höllo vildrenskoma till under högsom-
rarna. Belägen, som den var, mellan jökelklädda toppar var det 

Tjuovvo kallas en sådan ledarren bland tamrenarna. En sådan djuovvoa 
är däremot mindre lämplig som dragare och ltrövjedjur. Som ledarren för ren-
hjorden är däremot en djuov vo» oumbärlig. Dessa »tjuovvo» äro sällsynta, 
harvok (jokkmokkslapska), i en renhjord. Vid slakt, efter slutad tjänst, ärades 
en sådan »tjuov vo» så, att efter kokningen upphängdes dess halskotor, sedan 
köttet avgnagts från dessa, i ett knippe i den ~ger, vid vilken slakten skett. 

K. Nickul: Petsamon eteläosan etc., s. 25, enligt vilket på skoltlapska vild-
ren kallas kodd, vildrenstjur reut och en vildrenstjur, omedelbart före brunsten, 
då den ännu är som fetast och hornen ännu äro håzbeklädda, för oranj. 
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Bild 3. Den rotstående stolpen, juolke, till en kåddenjalla å Muotkevarre, 
Tuolpuka, Jukkasjärvi socken. 

svalt där, samtidigt som det fanns tillgång till gräsbete. Kaalas-
vuoma-lapparnas sommarflyttningsväg gick längre ned mot Alles-
jokk. Tidiga vårar tvingades de dock att flytta högre upp över 
Skatnjalako, vildrenskofjällheden. På denna påträffade de dessas 
sommaruppehållsort, därav namnet. Höstarna och vintrarna, 
sedan tamrenhjordarna dragit österut, uppehöllo sig vildrenarna 
i trakterna väster om Kiruna, där Kciddevaratj, vildrenskullen, 
jitnamvarre, Vietovarre av gammalt ha ansetts som vildrensland. 
Det var på Vietovarre, som den stora vildrenstjuren hade kommit 
i den förut omtalade »Metsuns» renhjord.' Pessinkiområdet i östra 
Karesuando socken hade likaledes rykte om sig att vara ett skogs-
vildrensland. 

1) Ett mindre fångstgropsystem är av de forntida vildrenjägarna anlagt på 
norra sidan.  av kartans Vuonojoki och norr om och intill Vuonajokks lapp-
viste. (Kartbl. 9 Kaalasluspa.) 
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Bild 4. En kåddenjalla (samma som på bild 3): på den rotstående stolpen in-
tappades en rund, horisontellt liggande stock, kietkam, och på dess undersida 
infälldes ett par kluvna bjälkar, såajeh. På dessa sistnämnda lades sedan ett 
golv av kluvna stockar, på vilket golv vildrensköttet lades samt täcktes med 
ris och näver. Köttet hämtades sedan hem i snöföre. 

En intressant jaktmetod' var de långa jaktfärderna på hösten 
strax före och under vildrenens brunsttid, vilken »begynnes widh 
S. Laurentij tijdh, och warar in till Miehaelis».2  Dessa jaktfärder 
kunde vara i veckor. Man hade då med sig en härk som bärare 
eller dragare, stundom även en lockren. De sistnämnda kunde 
vara en tjur eller en renko. Dessa ansågos vara mycket värde- 

Om olika jaktmetoder på vädren hänvisas till <Johannes Tornmus märkliga 
arbete: »Berättelse om Lapmarckerna och Deras Tillstånd» skriven år 1672 
(Sv. Lm. XVII. 3, s. 55 f.), där han i kapitlet betitlat »Om Lapparnas Been-
Jacht» skildrat olika sätt att jaga vildren, som voro brukliga inom Torne lapp-
mark på hans tid. Dessutom har folkskolinspektören Erik Lundemark intressant 
och sakligt beskrivit sådan jakt i en uppsats: »Om Vildrenjakt och fångst i 
Pajala socken». (Norrbotten 1939, s. 23 if.) 

Tornieus, s. 57. Enl. Lundemark, s. 24, började den dock 2 veckor senare. 
Tamrenens brunst börjar som bekant sista veckan i september. Från 1600-
talet till början av 1800-talet tycks en förskjutning av vildrenens brunsttid ha, 
skett med två veckor mot tamrenens. Gamla lappar kalla ännu »S. Laurentij 
tijdh», veckan som börjar 10 augusti på Larsdagen, för »laurasvahko», lars-
veckan. Denna vecka, sade man, avkyler rentjurarna sina horn, så att fej-
ningen av dessa kan börja. Gamla rentjurar feja denna vecka sina horn, en 
förberedelse till brunsten. 
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Bild 5. En klyfta, s. k. burra, för förvaring av renkött. I dessa förvarades 
renköttet över vintern innan man lärt sig konsten att bygga en njalla. 

fulla.1  Både till fjällen och skogsområdena utsträcktes sådana 
jaktfärder. Sköt man en vildrenstjur i barrskogsområdet, top-
pades en gran eller tall vid pass 2 meter över marken. I dess ända 
intappades en horisontellt liggande stock i mittexi av denna. I 
ändarna, och vinkelrätt mot denna och lika långt från den rot-
stående stolpen, fästes två bjälkar. På dessa sistnämnda lades 
så ett golv av kluvna stockar. En sådan kallades kåddenjalla, 
vildrensnjalla.2  Stundom intappade man ett par kluvna stockar i 
kors på ändan av det toppade trädet. På dessa lade man sedan 

Nils Fällman 1748. Ottar (slutet av 800-talet) nämner även sådana. 
Carl Johansson: »Kåddinjalla, en gammal lapsk förvaringsställning för 

vildrenskött». 
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Bild 6. En burra på fjället Kabla i Jokkmokk. En sådan burra hade Vanka 
Jounå i gränsfjällen i Karesuando för förvaring av fjällvildrenskött. 

ett golv. En sådan kallades kåddeluovve.1  Mina sagesmän ha 
beskrivit båda dessa typer av förrådsställningar för förvarande 
av vildrenskött. Ur »kåddenjalla» har med all sannolikhet den, 
lapska enstolpiga förrådsboden »ulans,» utvecklats. Intressant 
i detta sammanhang är i varje fall det faktum att i södra delen 
av Gällivare socken, som utgör sydgräns för det nordliga område, 
där vildrenar senast funnits i vårt land, sammanfaller med bruket 

Lundemark, s. 30. Här talas om stolpe i stället för ett avtoppat träd. 
Man får inte klart för sig, huruvida det var golv på de korslagda bräderna. 
Ekman, s. 22. Man byggde för tillfället »ett s. k. häbbärg, en liten bod, som 
upprestes på en stolpe i likhet med lapparnas stabbur, eller i ett träd. — — — 
Sådan förvaring af kött i träd eller tillfälligt uppförda bodar är känd både från 
Härjedalen och Lycksele lappmark och torde fordom varit vanlig öfverallt i det 
inre Norrland. Ännu lär en gammal sådan stolpbod stå kvar i Härjedalen.» 
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att till njallastolpe använda en på rot stående avtoppad gran eller 
tall. Söder därom har man använt en i jorden nedsatt njallastolpe. 
Det skulle dock leda utom ämnet för denna artikel, att närmare 
gå in på detta spörsmål. Till detta återkommer jag i ett annat 
sammanhang. 

Fällde man en vildrenstjur under jaktfärderna uppe i fjällen, 
där virke saknades för uppförande av en »kåddenjalla», grävde 
man en grop eller ordnade i en klyfta ett förvaringsrum för vild-
rensköttet.1  Sålunda skall en vildrensjägare vid namn Vanka 
Jouna för omkring 90 år sedan ha haft sådana klyftor i Diertovagge 
på norska sidan i Troms fylke. Mina sagesmän berättade dess-
utom, att man i Karesuando socken hade bruket, att sedan vild-
rensköttet lagts ned i dessa klyftor eller gropar och täckts med 
sten, begjuta det hela med vatten, så att det frös till is. Detta 
för att råttor och hermeliner ej skulle komma åt köttet. I Jokk-
mokk och Arjeplog ha fjällapparna använt sådana köttgropar 
för förvaring av renkött över vintern. Dessa kallades burra. Må-
hända äro de en direkt avläggare av sådana för vildrenskött. 
Från dessa »kåddenjalah» och köttgropar hämtades sedan köttet 
under vinterns lopp.2  

Hangas3 , de långa stängsel med öppningar här och var, vilka 
uppfördes på vildrenens vandringsvägar, var en fångstmetod, 
som har använts både av lappar och bofasta. Enligt mina sagesmän 

Karl Nickul har i brev till förf. meddelat följande om skolternas sätt att 
under vildrensjakten förvara vildrensköttet: »Om jakten skedde då marken 
var bar, förvarades köttet i purn, en enkel inrättning i marken: bottnen och 
väggarna gjordes av spjälkade tallstammar och köttet täcktes med tallstammar, 
mossa och stenar. Njallorna, hos skolterna njöll, användes knappast för detta. 
ändamål. Vid jakt på fjället gjordes purn av stenar.» J. Qvigstad: De lap-
piska appellative stedsnavn, Oslo 1944, »borrå, hule i en ur, dekket med stein, 
eller en reds til å gjemme noget i, saerlig til å opbevare kjott ute i marken.» 

Jämför skolternas purn med burra — se därom längre fram — och skogs-
lapparnas i Gällivare förvaringsanordningar för kött och husgeråd buorna. 
Dessa skola behandlas i ett annat sammanhang. 

Fällman 1748. Ekman, s. 22. 
Lundemark, a. a. s. 28. Jöhansson, Samefolkets Egen Tidning nr 1 och 4, 

årg. 1941, och nr 1, årg. 1943. Nickul, sid. 25. Skolterna kalla hangas för agges. 
Dessa voro primitivt uppförda stängsel av fällda träd. I dessa agges var det 
öppningar, i vilka uppgillrades snaror — koddkiell — tvinnade av rottågor. 
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skall en av de längsta av dessa »hangas» ha varit uppförd mellan 
Suijavaara och Saivomuotka över Suopatisselkä i östra delen av 
Karesuando socken. Den var 2 mil lång. En annan sådan gick 
från Anuntvarre (kart. Rovavaara, kartbl. 5 Soppero) i sydvästlig 
riktning över östsluttningen över Palovaara och ned till Lainio 
älv vid Isosaari. Den var närmare 3 mil lång. En »hangas» var 
även uppförd mellan Torneälven och Kalixälven väster om Svappa-
vaara.1  Från Vakkojärvis norra vik, Vieksalahti, gick Kurra-
vaarabornas »hangas» i sydöstlig riktning förbi Hangasjärvi och 
efter Hangasjoki över Yl. Maitanen till Jäärnenke; det sistnämnda 
är norra viken av Al. Vuolosjärvi (kartbl. 4 Torneträsk). Snarorna 
sattes ut före Mikaeli men togos bort vid advent, då fjällapparna 
kommo nedflyttande med sina renar från fjällen. På sydsluttningen 
av Paltavarre, vid norra sidan av Pajep Kajtomjaure i Gällivare, 
under Piennamåske i Vistasdalen, vid norra sidan av Rautasjaure 
samt under Njolla vid Torneträsk har till och med björn fångats 
med snara. Detta har gjorts av lappar.2  Snarorna voro av finger-
tjockt hamptåg. Dessa köptes i Norge genom- byteshandel. Björ-
nen ansåg under sin värdighet — så trodde man — att bita av 
snaran, sedan han fastnat i den. I stället grävde han en grop 
' bredvid, lade ner snaran och dassade på den. Sedan låg han på 
denna i akt och mening att snaran skulle ruttna. Björnen slet 
sedan i den, men gjorde det alltid för tidigt, med påföljd, att nalle 
stryptes som en missdådare i en galge. 

Inom Jokkmokk och Arjeplog har, som redan förut på-visats, 
vildrenen utrotats långt tidigare än inom Torne lappmark och 
tidigare än t. o. m. i södra Härjedalen och Idre. Detta bekräftas 
även av de gamlas utsago. Lapptillsyningsmannen Abraham 
Johansson i Arjeplog, född 3/3 1862, död 15/12 1942, hade icke 
hört några gamla berätta om vildrensjakter inom dessa socknar, 
trots att han från tidigaste ungdomsår ständigt varit i kontakt 

Ekman, s. 27, »Sådana (d. v. s. hangas) finnas på sträckan Parakka—Vit-
tangi och mellan Lainio och Vittangi älfvar, båda af inemot 1,5 mils längd. 
Ännu synes virkets groflek och stockarnas anordning, dels skjutande förbi 
hvarandra, dels lämnande små öppningar.» 

Johansson, Samefolkets Egen Tidning nr 1, årg. 1941. Lundemark, s. 
30-31. 
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med dem både inom Jokkmokk och Arjeplog. Dock förråda även 
här ortnamnen på »kådde», att vildren funnits.1  Vidare vittna de 
stora fångstgropsystem, som äro tillfinnandes inom dessa socknar, 
till yttermera visso om att fångst på detta villebråd måste ha be-
drivits även här i stor skala. 

Vad är då orsaken till att vildrenen inom dessa socknar ut-
rotats långt tidigare än i övriga nu nämnda trakter? De stora. 
och långa sjösystemen: och mellan dem belägna smala pass kanske 
ge en del av förklaringen. Ty just vid sådana smala pass på land-
områden mellan sjösystemen ha fångstmännen placerat fallgrops-
system för vildrensfångst, som framdeles skall påvisas. I Torne 
lappmark äro ej så gynnsamma geografiska förhållanden till-
finnandes i detta avseende. Å andra sidan har förekomsten av 
större sammanhängande lavrika lågfjällshedar inom Torne lapp-
mark gynnat förekomsten av fjällvildren i större antal och hjordar 
än i de sydligare belägna lappmarkerna. Den tidigt uppkomna 
intensiva renskötseln inom Lule och Pite lappmarker med mjölk-
ning och allt vad därtill hörer har kanske också bidragit till att de 
sista vildrenarna i dessa trakter sugits upp i tamrenhjordarna 
tidigare än i övriga lappmarker. I så fall skulle försvinnandet av 
vildren på ett tidigare stadium i nyssnämnda trakter än norr och • 
söder därom snarare bekräfta än motsäga professor Wiklunds 
m. fl. forskares antagande2, att den intensiva tamrenskötseln 

Enligt Ekman, plansch 2, s. 9, skall i ett mindre område kring Skellefte 
älvs källor i Arjeplogsfjällen ha funnits vildren i slutet av 1700-talet. Huruvida 
detta är riktigt, undandrager sig mitt bedömande. Arfotjåkkomaasivet i norra 
delen av ifrågavarande område, kartbl. 18 Merkenes och 19 Staika, är dock 
bland gamla arjeplogslappar känt för att vara goda renbetesfjäll, särskilt under 
vintertid. På detta område blir det sällan flen. Detta fjällmassiv har varit 
en räddning dåliga betesvintrar, dit då mången renägare tagit sin tillflykt 
med renhjorden och blivit hulpen. En av detta fjällmassiva östra utlöpare 
kallas »Kåddek», avlett av kådde = vildren, belägen mellan sjöarna Garde-
jaures och All. Luoitaures västliga tillflöden, kartbl. 19 Staika. Fångstgrop-
systemen på näsen mellan Luoitauresjöarna och Krumpa — se därom längre 
fram — tyder ju även på, att fjällen väster därom varit goda vildrensland, 
annars hade fångstmännen icke gjort sig mödan värt att klippa av dessa näs, 
som passage för vildrensflockarna på vandring mot Tjitjak söder därom. (För-
fattarens anm.) 

K. B. Wiklund: Om renskötselns uppkomst. — Ymer 1918. 
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tidigast utvecklats i ifrågavarande trakter och strålformigt spritt 
sig åt alla håll i vårt land. 

»Där de veta, att dessa vildrenar om vintern pläga gå fram genom 
dalar, som på bägge sidor begränsas av branta bärg eller annan 
svårframkomlig mark, där gräva de stora gropar ock täcka över 
dem med fina kvistar ock mossa och lägga snö på mossan, så att 
det icke ser farligt ut, utan snarare ter sig som en väg ock genom-
gång. Därefter vänta de antingen på att de frivilligt skola komma 
dit, eller också skrämma lapparna själva vildrenarne ock driva 
dem till dessa tillflyktsorter och fallgropar.»' 

I en uppsats: »Fallgropar för vildren i Jämtland och Härje-
dalen» av J. Stadlinga framkastas den förmodan, att förekomsterna 
av fallgropar i Jämtlandsfjällen voro sådana för fångst av vild-
ren, men att denna fångstmetod ej kan ha använts av lappar, 
då dessa först i sen tid inflyttat till dessa trakter.3  

I de sydnorska fjällen finns, som jag redan i det föregående 
nämnt, ännu vildren. Där har vildrensfångsten gamla anor. »Om 
den gamle renjakten fra Gudbrand sdalen fins de beste og ypperlige 
skildringer i Ivar Kleivens boker. Her meter vi endda i historisk 
tid de gamle fedte renjegere blandt benderne, med tusenårig arv 
i hele deres psyke.»4  

I dessa norska fjälltrakter finnas lämningar av fångstgropar 
för vildren. Man har även funnit boplatser inom fångstorterna, 
omgivna av stora kökkenmöddingar med lämningar bl. a. av 
tam- och vildren. Denna fångstkultur anses härstamma från sten-
åldern och senare. Fångstmännen voro även jordbrukare. Endast 
tidvis uppehöllo sig fångstmännen på fångstorterna. Att denna 
vildrensfångst var ekonomiskt betydelsefull framgår bl. a. därav, 
att vid uppgörelse av dödsbo, till vilken även hörde jakträttig-
heter på fjället med bl. a. fångstgropsystem, valde mången gång 
Wiklund: Lapparna, s. 78-79. Sthm 1947. Jämför även Israel Ruong: Stu-
dier i lapsk kultur i Piteå lappmark och angränsande områden, Sv. Landsm. 
1943-1944, s. 181-182. 

Niurenius, Sv. Lm. XVII. 4, s. 17. 
Fornvårdaren IV, Uppsala 1931. 
K. B. Wildund: Huru länge har det funnits lappar i Jämtland och Härje-

dalen? Fornvårdaren II: 2-3, Uppsala 1928. 
Brogger: Det norske folk i oldtiden, 1925, s. 170, jfr s. 59 f. 
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äldste sonen, som hade förstfödslorätten, fångsträttigheterna på 
fjället i stället för gården. 

Även i Nordnorge har fångst av vildren med fångstgropar och 
fångstgärden skett i stor skala. Sålunda har Ornulf Vorren, i de 
undersökningar han gjort åren 1939, 1941, 1942, konstaterat 
sådana fångstanordningar på Varangerhalvön och i Syd-Varanger.1  
På Varangerhalvön skall fångst av vildren ännu ha skett i stor 
skala fram till mitten av 1600-talet. Men här var det lappar 
(havslappar, sjöfinnar) som voro fångstmän.2  

Inom Norrbottens läns fjälltrakter har jag stött på otaliga 
platser, där sådana fångstgropar finnas. Det finns många verkliga 
system på ända till över 200 gropar. De största finnas inom låg-
fjällsområdet vid eller nedanför trädgränsen, men även på kal-
fjället förekomma sådana. 

Efter Sangisälven finnas många större och mindre system, en 
av de största vid Viikusjärvi. På näsen mellan Kaare-, Koulus-, 
Hoika- och Harrijärvi samt på näset mellan Paljas- och Joku-
järvi finnas några av de mindre fångstgrop systemen efter denne, 
älv (kartbl. 6 Karesuando). 

Ett intressant fångstgropsystem efter denna älvdal är den, som 
börjar vid Kielisenjärvi, vilken är belägen c:a 2 km sydväst 
från nedre delen av Jokujärvi (kartbl. 6 Karesuando). Detta 
system går i sydvästlig riktning från nämnda lilla sjö och parallellt 
med gångstigen, som går mellan Jokujärvi och Lannavaara by. 
Till detta system torde även få räknas de fångstgropar, som äro 
placerade i svackorna på en grusås, vilken skär myrmarkerna söder 
om nyssnämnda gångstig i en västlig och en östlig del. Denna. 
grusås går i sydlig riktning mot Nunnasvaara, se bild 7 och 8. 

Ornulf Vorren: Dyregraver og reingjerder i Varanger, s. 19-20, Nord-
norske samlinger utgitt av Etnografisk museum VI, Bidrag til finnernes bygde-
historie og etnografi, bind 2, Oslo 1944. 

Vorren, s. 17, 92, 96. Jämför även Ottars berättelse från 800-talet, att 
vid den resa, som Ottar då hade gjort längs Finnmarkskusten, han fann, att 
det då vid denna kust endast bodde fiskare, fågelfängare och jägare, vilka alla 
voro lappar. 

Nickul, s. 25, samt enligt meddelande i brev av samme författare, skall 
skoltema förutom med ag ges, även ha fångat vildren med fångstgropar  — 
pielb-aud — vilka placerades på vildrensstigarna och täcktes med ris. 
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Bild 7. Kartskiss över fallgropssystemet sydväst om Jokujärvi. 1 = fångst-
gropar belägna norr om myrområdet. 2 = fångstgropar belägna i svackorna 
på den N—S-gående moränåsen. Denna ås, en s. k. »jäggetjuopatak», d.v.s. 
övergångsställe över en myr, här mellan Paljas—Jokujärviområdet i N. och 
Nunasvaaraområdet i S. Svackorna i sin tur njuopatak» (övergångsställen) 
över denna ås. Åsen tecknad i större skala än det omkringliggande området 
på kartskissen. Även på näset mellan sjöarna Noaki-Saivo och Jokujärvi fin-
nas sex fångstgropar. Vid Paljasjärvi skall enligt traditionen en fångstman 
vid namn Paljas Pieti ha haft sin boplats. — Denna karta, liksom samtliga 
övriga i uppsatsen ingående, äro tecknade efter förf:s anvisningar av teck-
ningslärarinnan Eje Åsbrink, Gällivare. 

2 - 6543 Svenska Landsmål 1951 



myr  

18 CARL JOHANSSON 

Bild 8. Kartskiss och profil av den å bild 7 N—S-gående moränåsen. 1 = 
renstig vid foten av och över svackorna på moränåsen. Denna stig upptram-
pad av renar företrädesvis under hösten, den tid då de icke stå under bevak-
ning. 2 = fångstgroparnas placering i svackorna på åsen. 3 = svackorna och 
fångstgroparna i profil. — Av fångstgroparnas placering att döma hade med 
all sannolikhet vildrenarna fordomdags samma stig och övergångsställen över 
svackorna på åsen som nu tamrenarna. 

Vid foten och över svackorna av denna grusås går en renstig 
mellan Paljas- och Jokujärvi-området i norr och Nunnasvaara-
området i söder. Denna gångstig är en stråkväg för tamrenarna 
under hösten, då de icke äro under bevakning. Denna grusås är 
en s. k. jäggetjuopatak (gällivarelapska) eller jceggesuoppcd (nord-
lapska).' Så kallas på dessa lapska dialekter ett övergångsställe 
över en myr, vilket övergångsställe består av fastare mark än 
den Banka omkringliggande myren. Svackorna i åsen utgör i sin 
tur »tjuopatak» respektive »suoppah, d. v. s. övergångsställen från 
ena till den andra sidan av åsen. Med all sannolikhet ha vild-
renarna fordomdags haft stråkväg vid fotedav och över svackorna 
av denna ås, på samma sätt som nu i vår tid tamrenen, att döma 
av sättet med placeringen av fångstgroparna i svackorna på denna 
ås. Av detta ser man, med vilken säker blick för vildrenens vanor, 
som de forntida fångstmännen ordnade placeringen av groparna 
i terrängen vid fångst av detta villebråd. 

På liknande sätt ha vildrensjägarna placerat fångstgropar på 
en sådan jäggetjuopatak, en grusås, Udjatievva, belägen väster om 
och invid kartans Uijajärvi norr om Ounisjoki (kartbl. 10 Vit-
tangi). Denna ås har tydligen utgjort en stråkväg för vildrenen 
vid passerandet av dessa stora myrmarker. Enligt mina sagesmän, 
skall det förut ha funnits rester av en »kåddeluovve» på denna ås. 

1) Vorren, s. 64. 
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Bild 9. Den västligaste fallgropen vid trädgränsen i Rautårt'å fångstgrop-
system, Siikavuopio, 5 mil ovanför Karesuando kyrkby. Här är ett system 
på över 200 fångstgropar, som gå med korta avbrott från trädgränsen vid 
Rautårtå till Könkämä älv. 

I många av dessa fångstgropsystem hade man med all sannolikhet 
primitivt uppförda stängsel, likt den i en hangasl, med portar, 
där fångstgropar voro placerade.2  Dessa täcktes med ris och 
mossa i enlighet med NiureniUs' skildring ovan.2  

På södra sidan av Könkämäälven vid Siikavuopio, 5 mil ovanför 
Karesuando kyrkby, har jag träffat på det hittills största fångst-
gropsystemet (kartbl. 2 Naimakka). Trädgränsen från Virka-
kursunjoki till bäcken från Rustasjärvi kallas Revatetrtii. Strax 
öster om Virkakursunjoki vid trädgränsen börjar fångstgropsyste- 

Ekman, s. 27. En sådan hangas kallas dock här av Ekman för vildrens-
hage. På samma sida har Ekman en bild av en vildrenssnara enligt von Wright. 
Intressant är, att precis så ha mina sagesmän beskrivit en björnsnara, efter 
vilkas utsago jag tecknat en sådan i min artikel Björnfångst med snara. — 
Samefolkets Egen Tidn. nr 1, 1941. — Vorren, s. 29. 

Vorren, s. 17, 19 o. 67. 
Wiklund: Lapparna, s. 51.' 

2* — 6543 
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Bild 10. Karta över östra delen av Råstå (jfr Johansson, Om kultplatser etc., 
Sv. Lm. 1941, s. 67). 1 = fångstgropsystemet vid Rautårtå, vilket med vissa 
avbrott går ned mot Könkämä älv öster om Siikavuopio fjällstuga (detta sy-
stem undersöktes av förf, preliminärt sommaren 1943). 2 = Råunala gamla 
kyrkplats (se Johansson a. a. s. 67). Kåddelako (vildrensfjällheden) var en-
ligt traditionen tillhåll för vildrensflockar, när dessa ännu funnos på Råstå. 
Den gamla flyttningsvägen gick förbi Seitekallo (se Johansson a. a. s. 55 f., 
67) mot Rautårtå. Mot fångstgropssystemet vid 1 drevs med all sannolikhet, 
vildrensflockarna från Kåddelako. Fynd av pilspets och gammal skida har 
gjorts vid Siikavuopio fjällstuga. Selet och älvavsnörningarna vid denna 
fjällstuga äro mycket fiskrika. Fångstmännen kunde här få rikligt med fisk 
till omväxling med köttdieten. 
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Bild 11. Det sydligare parallellt gående fångstgropsystemet vid Rautårtå. 
Tre gropar i rad, diagonalt över bilden från vänster bakåt mot höger; lapp-
gossen står i den mellersta. 

met, följer trädgränsen österut och svänger ned efter nämnda 
bäcks västsida och går med korta avbrott ned till Könkämäälven. 
Parallellt med detta fångstgropsystems övre del fanns ett annat 
norr därom, men de sammanlöpte till ett vid nyssnämnda bäck. 
Groparna följde i allmänhet de högsta punkterna i terrängen. 
De sågo ut. som övriga fångstgropar jag anträffat. På västra 
sidan av Virkakursunjoki slutar Råstå stora fjällhed med Kiidde-
lako, vildrensfjällheden, belägen norr om och invid »selkä» på, 
kartans »Rostonselkä». Här var av gammalt stamtillhåll för fjäll-
vildrensflockarna, därav namnet, .se bild 10. Vad var natur-
ligare än att placera fångstgropsystemet på den plats och i den 
riktning den har vid Rautårtå och ned mot Könkämä älven. 
Sedan var det bara att »driva dem till dessa iallgropar» för att 
citera Niurenius.1  

1) Vid Siikavuopio gård vid Könkämäälven har i gyttjan, 1 meter djupt ned, 
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Bild 12. Karta över västra Torneträsk och Vassijaureområdet. 1 = offer-
stenen »Vuoitaskallo* (se Johansson a. a. s. 70). 2 = Stallos boplats »Stabo 
Pieskepåhke» på Pieskenjarka vid Tometräsk (se a. a. s. 70). 3 = fångstgrop-
systemet i Pålnovuoto mellan viken och stora offerplatsen. (Å Pålnovikens 
gamla lappläger). 4 = den stora offerplatsen Pålnovuoto. ++++ = riksgräns. 

Ett annat sådant intressant fallgropsystem ha de forna fångst-
männen haft mellan Pålnoviken vid Torneträsk och Sördalen på 
norska sidan. Detta fångstgropsystem återfinnes på bild 12 och 
13. Systemet börjar vid Pålnoviken, går i nordlig riktning förbi 
de två tjärnarna Peanovuotojauratjat, mellan vilka riksgränsen 
går, fortsätter öster om den nordliga tjärnen och på östra sidan 
av dalgången fram till ravinen i övre delen av Sördalen, där den 
slutar vid den stora offerplåtsen. Över nämnda ravin kan inga 
renar passera. Vad var naturligare, än att placera fångstgroparna 

hittats en skida, vilken daterats till 1500-talet. (På skidor 1934.) Vid plöjning 
av en åker på samma gård hittades en pilspets av flinta. Måhända har fynd-
platsen varit tillhåll, kanske boplats, för fångstfolk. 
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Bild 13. Detaljskiss av Pålnovuoto. 3 = fångstgropssystemet mellan viken 
och offerplatsen (samma som å bild 12). Den nordliga tjärnen strax N om 
riksgränsen är »Stalo jauratj», Stallos tjärn, och därinvid och ö därom »Stabo 
giedde», Stallos vall, där enligt sägnen Lauras Vuolle och Stallo hade envig 
(se Johansson, Samefolkets eg. tidn. 1942, nr 2). Här vid Stab o giedde ligga 
fångstgroparna särskilt tätt. Vid V sidan av Pålnovuoto, mitt för de båda 
tjärnarna, ligger Pålnovaratj, en liten bergskulle, där många gamla arranplat-
ser finnas. Därifrån och över Stab o giedde gick den gamla flyttningsvägen. 
Sördalen kallas »Awzevuobme», kanjon i denna »Rounko» och bäcken mot 
Pålnoviken »Pålnovuotojåkka». 4 = den stora offerplatsen i Pålnovuoto, be-
lägen i övre delen av kanjon i Sördalen. 5 = ett äldre spärrstängsel för tam-
ren av år 1918. 6 = ett yngre spärrstängsel för tamren av år 1932. Här ha 
de forntida fångstmännen och nu rennomaderna och lappväsendet velat klippa 
av i äldre tid vildrenens och nu tamrenens centrala stråkväg vid Pålnovuoto 
i Talma lappby. A = Pålnovikens gamla lappläger. ++ ++ = riksgräns. 

. 

tvärsöver denna centrala stråkväg för vildrenarna, Tätast ligga 
de öster om Stalojauratj — så kallades den nordliga tjärnen — 
och Stalo giedde, Stallos renvall. Här skall enl. sägnen en lapp vid 
namn Lauras Vuolle ha haft envig med Stab o med påföljd, att 
Stallo blev övermannad, sönderstyckad och kroppsdelarna kastade 
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Bild 14. Utsikt från V sidan av Pålnovuoto, Torneträsk mot N, mot kanjon 
i Sördalens övre del i Norge. Den stora offerplatsen i dalen till höger på bil-
den, där denna kanjon slutar. 

i Stalojauratj.1  Detta gropsystem består av drygt 100 gropar. 
Enbart mellan offerplatsen och Stalojauratj är det 84 gropar. 
Både 1918 och 1932 ha renägarna och lappväsendet uppfört 
stängsel för tamrenarna efter samma sträcka för att underlätta 
renskötseln i Talma lappby. Ovetande av varandra ha dessa och 
de forntida fångstmännen i olika syften och med stort tidsinter-
vall här velat klippa av vildrenens och tamrenens centrala stråk-
väg på detta fjällområde. 

På enahanda sätt har skett inom Sirkas och Tuorpons lappbyar 
i Jokkmokk. På Njunjesgruppens sommarland i Sirkas ha mellan 
Salohaures östända och Vuojatätno nedanför Vastenjaureluspen 

1) Carl Johansson: Om kultplatser och heliga områden i Torne och Lule lapp-
mark, Sv. Lm. 1941, s. 70. 

Carl Johansson: Ku Stab o ja Lauras Vulli vakkatalaika, d. V. s. då Stallo och 
Lauras Vulli brottades med varandra (Samefolkets Egen Tidn. nr 2, 1942). 
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Bild 15. Utsikt från den stora offerplatsen i Pålnovuoto mot N genom Sär-
dalens övre del, Norge. Över denna kanjon kunna inga renar passera. 

lappbyn och lappväsendet byggt ett skiljningsgärde för denna 
renskötargrupp. På samma plats och parallellt med denna ha 
fordomdags vildrensj ägarna anlagt ett kortare system av 6 fångst-
gropar över det 150 meter breda näset. Ett trettiotal meter väster 
därom äro resterna av ett ännu. äldre sådant skönjbara. De forna 
vildrensjägarna och de nuvarande rennomaderna ha funnit, att 
här är den bästa platsen att fånga upp vildrenarna respektive 
tamrenhjordarna från det väster därom belägna fjällområdet 
Njunjes. Vastenjanres norra och Salojaures (Sallohaures) södra 
strand få tjänstgöra som fångstarmar, de liksom bilda en vinkel 
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Bild 16. Karta över Sallohaure- och Vastenjaureområdet. Fjället Njunjes 
beläget mellan dessa två sjöar, där Sallohaures S och Vastenjaures N strand 
utgöra »fångstarmar» till vinkeln vid 1 på näset mellan Sallohaure och Vasten-
jaureluspen, på vilket näs fångstgroparna och renskiljningsgärdet ligga. 

 — turistled. ++++ = riksgräns. 

Bild 17. Skiss av näset mellan Sallohaure och Vastenluspen. 1 = ett yngre 
system av fångstgropar. 2 =resterna av ett äldre sådant V därom. 3= Njunjes-
gruppens i Sirkas lappby renskiljningsgärde med »kamrar», d. v. s. små gär-
den i förbindelse med den stora vid 3. »Kamrarna» avsedda för urskiljning av 
renar, tillhörande olika renskötargrupper i lappbyn och grannlappbyarna. 
4 = turistled. 
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Bild 18. Njunjesgruppens renskiljningsgärde på näset mellan Salohaure och 
Vastenjaureluspen, Sirkas lappby, Jokkmokk. I förgrunden, där vandrings-
staven står, en fångstgrop av de sex, som fångstmännen lagt över detta näs 
på V sidan av renskiljningsgärdet. Spår av ett äldre fångstgropsystem något 
V därom invid turiststigen. 

vid det nyssnämnda näset, som fordomdags i de av Tornxus be-
skrivna »Wuomen», jämför bild 16 och 17. 

Mellan Parkajaure, Unna Parkajaure och Jervajauratj (kartbl. 
19 Staika och 20 Kvikkjokk), se även bild 19 och 20, belägna 
på vattendelaren mellan Pärlälvens och Piteälvens vattenflöden 
och på sänkan mellan fjällmassiven i väster och Skeldavare-
Kaitsas i öster, ha åter de forna fångstmännen och renskötselns 
utövare funnit varandra, visande att det dock på något sätt råder 
ett visst samband mellan vildrenarnas och tamrenarnas vanor med 
avseende på deras vandringar. Gamla rennomader i Nuortvalle 
och Arvas, som beta sina renar på dessa fjällområden, ha för mig 
betygat', att passen mellan ovannämnda sjöar voro de viktigaste 
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Bild 19. Karta över Parkajaureområdet. 1 = Nuortvallegruppens renskilj - 
ningsgärde, Tuorpons lappby, Jokkmokk. 2 = Luokta-Mavas lappbys ren-
skiljningsgärde, Arjeplogs socken. 3 = fångstgropsystemet mellan Parkajaure, 
Unna Parkajaure och Jervajauratj. —/—/—/—/ = spärrstängslet för ren mellan 
Saggat vid Kvikkjokk, Peuraure och Falehaure på Piteälven i Arjeplog. 

— Nuortvallegruppens gamla flyttningsled för klövjerajder. 
 = turistleder och stigar. 1,\ = Njalatjgiedde, en gammal renvall och 

rastplats på N-sluttningen av Valle och på den gamla flyttningsleden. Där 
stod en njalla för en mansålder sedan. 4 = nåjden Anna Vuollas gravplats 
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Bild 20. Detaljskiss över fångstgropsystem och renskiljningsgärden vid Parka-
jaure. 1 och 2 som å bild 19. 3 = fångstgropsystem. Många av dessa fångst-
gropar belagda med stenhällar. Å = Parkajaure lappläger. —1-1-1 = ren-
spärrstängsel. — — — = gräns mellan Jokkmokks och Arjeplogs socknar. 

stråkvägarna för tamrenarna, vid deras vandringar i östvästlig 
riktning och tvärtom, före tillkomsten ux det stora renspärr-
stängslet, som går mellan sjön Saggat på Lilla Luleälv och Fale-
haure på Piteälven. Den passerar strax väster om ovannämnda 
sjöar. På näset mellan Parkajaure och Unna Parkajaure är Nuort-
vallegruppens renskiljningsgärde, och något söder därom och innan-
för Arjeplogs-gränsen Arvasgruppens. Men här i passen mellan 
dessa sjöar ha även fordomdags fångstmännen placerat sina fångst- 

på en liten holme S om och intill Suoddomsuolo, vid S sidan av sjön Tjeggel-
vas. 5 = Parkajokk. 6 = Unna Valk. 7 = Sapekvarre. 8 = Pätnak. 9 = 
fångstgropar på fjällsänkan »Muorrapårkår», vilken utgör en »tjuopatak» (över-
gångsställe), belägen som den är mellan Päiva och Skeltavare. 10 = fångst-
gropar på näset »Piellokvahtar>, beläget mellan Skeltajaure och den lilla sjön 
V därom. Fångstgroparna vid 9 och 10 äro belägna på Nuortvallegruppens 
gamla renklövjestig. Vid Muorrapårkå och Piellokvahta tycks ha varit över-
gångsställen icke bara för klövjeraj der utan jämväl för vildren. På näset 
mellan Parka- och Tselekjokk, V om och invid gården Skaites sommarladu-
gård, några fångstgropar. 11 = Falehaure och 12 = Rissa lappläger, till-
hörande Luokta-Mavas lappby i Arjeplogs socken. 13 = Lastaks lappläger 
och, mellan Parkajaure och Unna Parkajaure, Parkajaure lappläger; det förra 
tillhörande Kaskatjavelkgruppen och det senare Nuortvallegruppen i Tuor-
pons lappby, Jokkmokks socken. 14 = »Härralakor>, en liten fjällhed mellan 
Päiva och Kaitsas, där enligt traditionen präster förkunnat det kristna bud-
skapet för Nuortvalle- och Arvaslapparna. 
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Bild 21. En av fångstgroparna av systemet på näset vid Parkajaure, Tuorpons 
lappby, Jokkmokk. Många av dessa voro stenlagda med hällar. 

gropar, ett 40-tal. Dessa äro intressanta såtillvida som de synag 
ha varit stensatta med hällarl, som Stadling nämner i sin uppsats, 
om fångstgropar i Oviksfjällen i Jämtland. Måhända skulle dessa 
fångstmän ha gett ett gott betyg åt rennomaderna och lapp-
väsendet för det goda valet av plats för dessa skiljningsgärden och 
sträckningen av spärrstängslet.2  

Ekman, s. 25. 
På Nuortvallegruppens gamla flyttningsväg genom passet mellan Skelta-

varre och Päiva, vilket pass kallas MuorrapdrIcd, se bild 19, ha åter i detta pass 
de forna fångstmännen placerat ett system med fångstgropar. Muorrapårkå-
passet utgör en »tjuopatak», ett övergångsställe på Skeltavare-Päiva. Detta 
pass utgjorde tydligen ett övergångsställe inte bara för klövjerajderna utan 
jämväl även för vildrenarna. Med blick för detta placerade vildrensjägarna ett 
system med fångstgropar på denna »tjuopatak», detta övergångsställe för vild-
ren, alldeles som i smått de gjorde i svackorna å bild 7 och 8. Längre österut 
på samma flyttningsväg, ha de forna fångstmännen på näset Piellokvahta, be- 
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Bild 22. Utsikt från gamla gårdshohnen i Peuraure mot V. överst och något 
till vänster om båten Unna Vale, där bakom Vale och längst i bakgrunden 
Repentjåkko, Pätnak till vänster, Sapekvarre till höger på bilden. Nybygget 
Skaite under Unna Valk. Tselekjokk mellan Repentjåkkå—Unna Valk och 
Sapekvarre. Parkajokk mellan Pädnak och Valle—Unna Valle. Fångst-. 
gropar på näset mellan Parkajokk och Tselekjokk vid gården Skaites som-
marladugård. På Peuraureholmarna gamla boplatser. På en av holtnarna, 
och intill de två gårdsholmarna, ha delar av människoskelett påträffats under 
jorden, då åbon på stället för en mansålder sedan skulle bryta en potatisåker 
på denna holme. 

På enahanda sätt ha vildrensjägarna med ett 50-tal gropar 
spärrat näset mellan Hornavan och Rebnisjaure på östra sidan 
Rebnesjokk (kartbl. 26 Lövmokk), näset mellan sjöarna Labbas 
och Rappen på västra sidan sundet dem emellan vid Vuosjkon-
jauratj (kartbl. 27 Arjeplog) samt med ett i väst-östlig riktning 
gående gropsystem på näset mellan sjöarna Krumpa och Lul. 
Luoitaure väster om Rebnesjaure (kartbl. 19 Staika). Se även 
bild 23. 

Dessa nu anförda exempel visa, huru man, som redan förut 
nämnts, placerade fångstgropsystemen i nämnda lappmarker På 
de smalaste passen på landområdena mellan de stora vattendra-
gen. 

Dessa fångstgropsystem krävde säkerligen oerhört mycket 
arbete vid utförandet och tarvade ständig tillsyn. Det var ju inte 

lägen mellan All. Skeltajaure och sjön därovanför, placerat ett system fångst-
gropar, för att även här spärra vildrenens stråkväg över detta näs. 
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Bild 23. Karta över området kring Hornavan. 1 = fångstgropsystemet vid 
sidan av Rebnesjokk. 2 =- fångstgropar vid Vuosjkonjauratj på V sidan 

sundet mellan Labbas och Rappenjaure. Vid gården Långudden, på Ö sidan 
av detta sund, fynd av gjutform av täljsten samt rester av eldstäder 2-3 dm 
under jordytan. 3 och 4 = Kåddesuolo (vildrensholmen) på Labbas S och 
Hornavans N strand. Emellan dem Ardnapuouda lappskatteland, uppkallat 
efter huvudvistet beläget på V sidan av All. Ardnapuouda. Ett höstviste vid 
Kåljotjavelk. Vårvistet längre V ut vid Lisjme, på S sidan av Tjitjak. Den. 
sista skattelappen på detta skatteland var en Lässek. 5 = fångstgropar vid 
Blomnäs, tidigare det lapska namnet Luobbal. 6 = fyndplats för resterna av 
en gammal »bårre», den lapska flotten (se Johansson, Samefolkets eg. tidn. 
1943, nr 1). 
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Bild 24. En av fångstgroparna på morkan vid Ö sidan av Rebnesjokk och 
Hornavan i Arjeplogs socken. 

med nutidens moderna redskap, som dessa utfördes. Men rätt 
gjorda och skötta, gåvo de säkert i gengäld riklig lön för mödan, 
Arbetet med att anlägga större system krävde förvisso sam-
verkan av ett större flertal.' Med all sannolikhet funnos bo- 

1) Åke Holmbäck: »Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska ut-
veckling», s. 31, där han talar om de forna lappbyarna i Kemi lappmark och 
skriver: »Gemensamt för hela byn var också den stora vildrensjakten på fjällen, 
vilket började på våren efter påsk. — — —. Till den stora vildrensj akten begav 
sig en man från vart hus, och bytet delades, så att var och en fick lika lott.» 
Vorren, s. 93. Wiklund: Lapparna, s. 51. 

Nickul, s. 25, samt skriftligt meddelande av samme författare, ur vilket sist-
nämnda jag vill citera följande: »Man (skolterna) fångade också i grupp, varvid 
flocken (vildrensflocken) inringades. En sådan inringning hette tshueikor. 
Inringningen underlättades av gärden, I gärdets ändpunkt stod en man, 
resash-kietsh-oulmash, på vakt. Vildrensfångst idkades i Suenjel (namnet på en 
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platser i närheten av dessa.' Det skulle inte förvåna mig, därest 
forskningen en dag skulle finna, att de gåtfulla s. k. stalotomterna 
ingenting annat äro, än de forna fångstmännens boplatser. 

Några traditioner om att man har fångat vildren i fallgropar, 
har förf. icke kunnat erhålla från sina sagesmän. När de utfrågats 
om, vad dessa gropar kunna ha brukats till, ha de nästan till 100 
procent förklarat, att de äro lämningar efter underjordiska kåtor, 
som lapparna fordomdags hade som gömställen till skydd mot de 
kringstrykande tjuderna.2  Traditionerna om här berörda fångst-
sätt ha för länge sedan försvunnit ur folkets medvetande. 

Man får nog också anta, att det inte enbart varit lappar, som 
idkat vildrensfångst med fallgropar i vårt läns lappmarker. 

av de sydligare skoltlappbyarna) ännu vid sekelskiftet, men tamrenskötseln 
var då redan så viktig att större jakter vid brunsttiden ej kunde förekomma. 
I slutet av senaste århundrade var januari-februari den förnämsta vildrensjakt-
tiden.» 

På gården Långuddens ägor, belägen på näset öster om sundet mellan 
sjöarna Labbas och Rappen (kartbl. 27 Arjeplog) bild 23, fann åbon där vid 
plöjning av en åker för ett antal år sedan en gjutform av täljsten för fram-
ställning av dolkblad, beskriven och avbildad av antikvarien (1. Hallström i 
art. »Norrlands bebyggelsehistoria och förhistoriska utveckling», infört i bok-
verket »Norrland, natur, befolkning och näringar», Sthm 1942. På detta näs 
har man även några decimeter under jordytan funnit ett flertal eldstäder. 
Sundet mellan dessa sjöar går tidigt upp och hade rykta om sig i gamla tider 
att vara utomordentligt fiskrikt. Här fingo fångstmännen på ett lättvindigt 
sätt fisk som omväxling till det kött, som de fingo av vildrenarna, fångade i 
de väster därom belägna fångstgroparna. Vad var naturligare än att ha bo-
platsen på detta näs, som ovannämnda fynd visar. 

Jämför V. Tanner: »Om Petsamo-kustlapparnas sägner om forntida under-
jordiska boningar, s. k. jermam 'vuölas' kuatt», i Finskt Museum, Helsingfors 
1928. Vorren s. 21. Johansson: Om vildrensfångst på Kebnekaisemassivet, 
Samefolkets Egen Tidn. nr 1, 1950. 
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Några fall av associativ assimilation.' 
AV GUNNAR HEDSTRÖM. 

1 sin ingående och klargörande undersökning av behand-
lingen i s. Halland av äldre (ursprungligt eller av k uppkommet) 
gh (5) i ställning mellan i och konsonant kommer Wigforss i SHF 
s. 474 slutligen till frågan om var i förevarande fall den exakta 
gränsen mellan öggn gh> w och gh> j går. Dessförinnan har 
W. visat, att utom på ett litet område vid Skånegränsen ä. gh 
upp t. o. m. Nissadalen blivit w som sedan blivit v utom fram-
för n, där w blivit ni. Här finna vi sålunda t. ex. åvta se 'akta 
sig', håvla 'hagla', mavt 'makt', ncival 'nagel', sålda 'sakta', savs 
'sax', slityta 'slakta', sphåvlad 'spräcklig', tcival 'tagel' och åmna 
'agnar', såmna 'sakna', vc?mn 'vagn', våmna 'vakna'.2  I området 
närmast Skånegränsen konstaterar W. förhållanden som helt eller 
delvis överensstämma med dem i närliggande trakter av Skåne 3, 
där i ställning framför konsonant ä. agh motsvaras av g eller 
a?, eller (med försvagning av senare komponenten ända till bort-
fall, när förra komponenten är lång) ag, g eller a. I Bjäre h:d 

. ha Hov, V. Karup, Torekov a (g), övriga socknar a. N. Åsbo 
h:d har g, eller a? (ay, ca) i flertalet socknar, a i Tostarp, Tosjö, 
Munka-Ljungby, v. Örkelljunga och i Örkelljungas och Fagerhults 
gränsbyar mot Halland. Likaså möter a sydligare, i allm. i S. 
Åsbo, Luggude och n. Rönneberg — däremot t. ex. i Harjager 
vanligen roi  sällan cej, V. Göinge q? (c1j), a? (ad); cc? (Visseltofta), 
al (N. Åkarp); i Onsjö a?, ak, ce?,. 1 det halländska området när-
mast Skånegränsen uppger W. för Voxtorp a?, a?, a, för sydligaste 
Hishult a, för nordligare trakter i Hishult samt för socknarna 
Skummeslöv, Ö. Karup, Hasslöv amn motsv. ä. aghn, men ad, 

1  När icke annan källa uppges är dialektmaterialet i uppsatsen hämtat 
från LAL:s samlingar. 

2  Se Wigforss SHE s. 245 ff. 3  Se Wigforss SHE s. 470 ff. 
3 — 6543 Svenska Landsmål 7951 
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at, as, al motsv. resp. ä. aghd(h), aght, aghs, aghl — dock med 
flera eller färre stänk av avd, avt etc. i byar vid gränsen mot 
området med av. Här finner man sålunda t. ex. åmna„s4mna, 
vgmn men håla, nal, sas, slåta, sphdlad.1  Att formerna i Voxtorp 
och sydligaste Hishult liksom i angränsande trakter i Skåne ha 
utveckling gh > har man ingen anledning att betvivla även 
där resultatet är a, i betraktande av den väl belagda fortskri-
dande försvagningen av och av utvecklingens generella karaktär. 
Helt annorlunda ställer det sig i den övriga delen av det syd-
halländska gränsområdet som har åmna etc. men tillika håla etc., 
där ju i senare fallet bortfall av v 1. w skulle kunna ifrågasättas. 
W. påpekar, att i s. Halland ljudförändringarna söderifrån annars 
trängt längst upp i väster men förlorat i styrka mot öster och 
att det under sådana omständigheter bär emot att här antaga 
ett motsatt förhållande, dvs, att nordligare egendomligheter trängt 
ned i väster, under det att inflytande söderifrån gått upp i öster 
(Voxtorp, sydligaste Hishult). Emellertid framhåller W., att man 
i alla fall frestas anta att av-gränsen haft samma förlopp som 
gränsen för formerna 4mna, såmna, vamn, då det ju vore högst 
egendomligt, om gh och k skulle ha utvecklats till w framför n 
men till j framför övriga konsonanter. Wigforss lämnar frågan 
öppen, »tills någon ytterligare hållpunkt för dess bedömande kan 
uppdagas». 

Efter bakre vokal har den tonande spiranten gh (5) varit 
guttural (velar) och såsom sådan legat mycket nära det ljud som • 
i fsv. och fdan. betecknas med w och som (liksom alltjämt i sv. 
dial.) är konsonantiskt u eller bilabialt, velart v-ljud. Över-
gångarna gutturalt gh>: w (t. ex. i västsmål., nordhall. hawe 
'hage') och w> gutturalt gh (t. ex. i fsv. troghen <trowin<troin) 
ha sålunda kommit till genom resp. (starkare) labialisering och 
delabialisering. Under dessa förhållanden ligger det ju nära till 
hands att förmoda, att de båda förbindelserna ghn och wn kunnat 
inverka på varandra då de föregåtts av samma bakre vokal, i 
detta fall a. 

Samnord. rån har i förevarande fall närmast blivit awn. Vi 

1  Se Wigforss SHF s. 474. 



NÅGRA FALL AV ASSOCIATIV ASSIMILATION 39 

röra oss nämligen inom det område, på vilket samnord. äb i lik-
het med samnord. eller senare uppkommet as i allmänhet mot-
svaras icke av av utan av av och som utgöres av södra Halland 1  
jämte Markaryd i sv. Småland samt största delen av Skåne 2. 
Såsom jag framhållit i Ordstudier II: 57 pekar vokalkvaliteten i 
detta av på att dess v närmast föregåtts av w, så att området 
haft icke endast ögg a3> aw utan även ögg ab > aw och seder-
mera ögg aw> av.3  Vid eller i närheten av områdets gräns finna 
vi alltjämt detta aw, vilket dock numera, i synnerhet då fone-
met, återgår på samnord. äb och konsonant ej följer, är i utdöende 
och ersatts av av.4  

1  I Halland går av, som merendels förekommer även antekonsonantiskt 
(dock ej frfr n) för samnord. ib och (i motsats till Skåne, se not 2) ä. tis 
(med samnord. eller sekundärt 3), upp till Drängsered, Abild, Årstad, Skrea; 
jfr dock not 4 och jfr äv. Wigforss SHF s. 468 if., 475. Norr därom aw eller 
av eller aw eller aw. 

2  Hela provinsen har i ordslut och framför vokal gr; bortsett från relikt 
med aw, aw (au, au o. d.) i sydost och i centrala Villand (se not 4) och utom 
i n. Ö. Göinge (Loshult, Osby, n. Hästveda, Glimåkra, örkened) och n. VII. 
land (Vånga, Näsum), som ha av liksom Listers h:d i Blekinge (jfr Swenning 
FLhd. s. 384) och angränsande trakter av Småland (jfr Hedström SSF s. 
xxxvra, XL L). I äldre as (med samnord. eller sekundärt 3) framför kon-
sonant har 5 normaliter blivit 2, j, som sedan i vissa trakter bortfallit; ante-
konsonantiskt samnord. ab motsvaras (utom när framför n ögg b> m ägt 
rum) av av, i öster dock oftast av aw, aw, aw (ou, au, au o. d.; se not 4). 

3  Om anledningen till a-vokalens kvalitet se Ordstudier II 1. C. 
4  Jfr i Halland: Ö. Tönnersj ö o. ö. Halmstads h:der: hawl 'hagel', 

nawl 'nagel', seiwta 'sakta', åwna 'agnar' [men t. ex. gneiva 'gnaga', g hav 
'grav'] ö. Breared, saw s. 'såg', ndwan, 'hjulnav', netuja 'tränagel', hwal 
'hagel' [men t. ex. gn4va 'gnaga', håvka 'havre', skivan. 'stav'] ö. Torup; i 
Skåne: Villan d: håwa 'hage', måwg 'mage', graw 'grav', gre.twa 'gräva', 
hqw 'hav', nå.wara 'naver', 'stort borr', håwra 'havre', tawla nawn 
'namn', rawn 'korp' Österslöv (uppt. fr. 1901), mdwahe'lla 'maggrop', h4wteig 
'havstång', kla9n 'klave' Rinkaby, håwtba, 'havre', håuntoon 'hagtorn', tåla 
'tavla', kiayn 'klave' Fjelkestad, måwa (äldre) [måva, (yngre)] 'mage', [lipa 
'laga', hav 'hav'], nciwo 'naver' Trolle-Ljungby; Ö. G ö inge: tåula, f. 'tavla', 
kla9n 'klave', 4.ayn, hawn 'korp', hetuitaålna 'havreagnar' Glimåkra, naun 
Färlöv, Ö. Broby; In gelsta d, Järresta d: kam, 'trädgårdstäppa', haw-
~liga 'fiskmås', g hawswin 'grävling', mjwors, 'naver', tthetwa 'trave', tåwla 
'treva', håwkagtga 'Chrysanthemum segetum' (uppt. fr. 1897-98; utan när-
mare lokaluppg.); hawn 'korp' Borrby, Kåneberga, klawn Borrby, klawn 
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Man kan sålunda utgå från att på det område det här gäller, 
dvs. s. Halland och liv. Skåne, samnord. abn närmast blivit awn, 
när övergång till bn> mn ej ägt rum dessförinnan, och att fo-
nemen agn och awn stått varandra mycket nära. När nu hela 
s. Halland har amn för samnord. abn (jfr Wigforss SHF s. 246 
klamn 'klave', s. 247 namn 'namn', hamn 'korp') och socknarna 
Skummeslöv, Ö. Karup, Hasslöv och vissa nordligare trakter i 
Hishult ha t. ex. åmna 'agnar', samna 'sakna', vamn 'vagn' — i lik-
het med nordligare trakter i s. Halland där efter a ä. 5 framför 
konsonant närmast blivit w — men däremot ha t. ex. håla 'hagla', 
ni 'nagel', sas 'sax', slåta• 'slakta', spheclad 'spräcklig' i överens-
stämmelse med det sydliga grannskapet, där ä. s i ställning mel-
lan a och konsonant (även n) blivit 1, y, som sedan på sina 
ställen försvagats eller bortfallit, så ser det ju ut som om den 
uteblivna utvecklingen till t j framför n i Skummeslöv etc. för-
anletts av attraktion från ljudgruppen awn, som där då före-
trädde samnord. abn och som alltjämt möter i ö. Skåne (jfr s. 
39 not 4), dvs, som om exempelvis tidigare *ana(), *sagna, 
*vagn blivit *awna, *sawna, *vawn under inflytande av tidigare 
*klawn, *nawn, *rawn, varefter ögg wn > mn inträtt och de nu-
varande formerna etmna, såmna, vamn, klanzn, namn, hamn er-
hållits. 

Vi gå nu över till det sydliga grannskapet där somliga socknar' 
ha t. ex. a2noh 'agnar', gan 'gagn', sapla 'sakna', salt 'sakta', 
sajs 'sax', van 'vagn', andra 2  ha ånoh, gan, såna, sat, sas, van3. 
I socknar med ana, gan etc. möter man en härmed överensstäm-
mande form av ord med samnord. abn, när icke form med am(n), 
amn (<abn) föreligger, t. ex. nan 'namn' Brunnby, Allerum, 
Grevie, , Förslöv, Hjärnarp, klan 'klave' Allerum, Brunnby, Fle- 

Bollerup, Ö. Hoby 'klave'; Herr estad (uppt. fr. 1901): h4we, 'trädgårds-
täppa', law 'lag', 'varv', naw 'hjulnav', nciwoh 'naver', thåwa 'treva', t4w1a 
'tavla' Bromma, nciwoh 'naver', hawn 'korp', nawn 'namn' öja. I likhet 
med det tidigare förhållandet i sydöstra Skåne möter man på Bornholm aw 
för samnord. Ktb, ag (jfr Espersen Inledn. s. 14). 

1  Hov, V. Karup, Torekov i Bjäre h:d. 
2  Barkåkra, Förslöv, Grevie, Hjärnarp, Rebbelberga i Bjäre h:d i likhet 

med Luggude h:d (jfr Olséni S. Luggudemålets ljudl. i Sv. Lm. VI. 4 s. 39 f.). 
3  Se äv. Wigforss SHF s. 470. 
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ninge, han 'korp' Brunnby, Hjärnarp. Former med m(n) <bn 
förekomma dock ibland tillsammans med n-form. Sålunda har 
Hjärnarp jämte nan, han formerna namn, klam och Allerum jämte 
nan formen namn, vilken dock anges vara yngre. Trots denna 
formväxling och ehuru endast former med assimilation till mn, 
t. ex. klam(n) äro noterade i socknarna med bevarat < s (alltså 
med t. ex. Alna, gan, håjla, na,)l) synes det icke rimligt att for-
merna klan, nan, h,an uppkommit av klam(n), nam(n), *ham(n) 
under inflytande av ana, gan, såna, van, alldeles oavsett att i 
sådant fall formerna nan, klan, han skulle bli senare än det säker-
ligen mycket sena bortfallet av i apx (< aln< agn), något som 
icke synes troligt. Rimligtvis står det i Skummeslöv etc. kon-
staterade förhållandet i samband med det vi funnit i det syd-
liga grannskapet. Det kan väl knappast betvivlas, att en och 
samma faktor här varit verksam, och denna faktor kan då icke 
ha varit någon annan än attraktionen mellan de båda från var-
andra obetydligt avvikande fonemen awn (< abn) och agn. Re-
sultatet av denna attraktion har blivit: i Skummeslöv etc. awn 
varav sedan amn, däremot i det sydliga grannskapet an varav 
sedan (efter ögg ag> al>  a'p och bortfall av g) an. Svaret på 
den fråga rörande gränsen i s. Halland för ögg s > j och g> w 
i ställning mellan a och konsonant som Wigforss lämnat öppen 
blir sålunda följande. Övergång 5>j i ställning mellan a och 
konsonant har inträtt även i trakter som jämte t. ex. nal 'nagel', 
sas 'sax'„slå ta 'slakta', sphålad 'spräcklig' ha t. ex. åmna 'agnar', 
såmna 'sakna', vamn 'vagn'. Att orden med ä. agn utgöra undan-
tag beror på att detta fonem före öggn g> ly i ställning mellan 
a och konsonant blivit awn genom attraktion av det av samnord. 
abn uppkomna fonemet awn. Sedermera har fonemet awn obe-
roende av ursprunget utvecklats till amn. 

Bekräftelse på riktigheten av den ovan framställda uppfatt-
ningen ge ett par i Bjäre h:d antecknade former för navel, näm-
ligen najla i Hov (1947), nåle, i Förslöv, Hjärnarp (1900). Vi ha 
här samma lokala fördelning av form med j och av form i sak-
nad av j (l),  som vi ovan funnit för ä. s i ställning mellan a 
och konsonant. Det kan icke betvivlas, att de båda formerna 
närmast förutsätta ett ä. *nagle och att denna form uppkommit 
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därigenom att fonemet awl (< samnord. abl) attraherats av fo-
nemet asl (tidigare i t. ex. hagel, nagel, tagel) och främst då av 
ordet *fla31 'nagel'. Också en av denna attraktion opåverkad form 
navla har antecknats i Hov (1900), och även i övrigt företer Bjäre-
materialet endast av för samnord. ab framför konsonant: halma 
'havre' och tavla 'tavla' (uppgivna som allmänna i häradet 1900) 
och kåvla 'kavel' (uppt. 1900 i Hov och Förslöv).1  

En frappant likhet med formen nan 'namn' i nordvästra Skåne 
visar den i nordöstra Skåne förekommande formen ngn, anteck-
nad i Loshult, Osby, Hästveda, Glimåkra, Örkened, Emitslöv, 
Hjärsås i Ö. Göinge och i Vånga, Nosaby i Villand. Under det 
att den nordvästliga formen nan åtföljes av klan 'klave' och han 
'korp', står den nordöstliga nan alldeles ensam med an för samnord. 
abn. 1 ö. Göinge och Villand motsvaras nämligen samnord. abn 
normaliter av am(n), am(n), an, awn, an o. d., jfr t. ex. klam(n) 
Hästveda, klamn Ivetofta, klam Åhus, kla9n Glimåkra, k1a9n 
Rinkaby, klayn Gryt, 'klave', namn Ivetofta, Åhus, nam Ivetofta, 
nown Österslöv, nayn, naon Gualöv, Trolle-Ljungby, Färlöv, Ö. 
Broby 'namn', hamn Hästveda, hamn Åhus, ha9n Kviinge, hawn 
Österslöv, hayn, hawn Glimåkra. hayn Emitslöv, 'korp', h49yag4b 
'tornglugg' Nosaby, Fjelkestakl. I Hästveda förekommer nan till-
sammans med formerna klamn, klam 'klave' och hamn 'korp'. 
Sistnämnda former och formen namn 'namn' ha eljest blott an-
tecknats i närliggande trakter av V. Göinge, nämligen i Vissel-
tofta namn, hamn, klam(n), i Farstorp namn. 

För uppkomsten av formen nan kan fonemet ä. an icke ha 
spel at någon roll, enär det av s i ställning mellan a och kon-
sonant uppkomna 1, 32  (se s. 39, not 2) i Ö. Göinge och Villand 

i cke försvagas, än mindre bortfaller, jfr t. ex. apa, .tyna Loshult, 
Osby, Glimåkra, Örkened, Näsum, ålna Hästveda, Emitslöv, Gryt, 

1  I Hov har senare (1949) även formen ket. va/ upptecknats. 
2  Ett enstaka fall av utveckling 3n> wn > mn utgör det i Osby (Ö. 

Göinge) antecknade ktmna 'nät för ålfiske', som är samma ord som finlsv. 
dial. /agna 'räcka av utlagda små nät', 'ställe där man lägger ut skötar och 
andra fiskebragder', och nära besläktat med finlsv. dial. /agn 'räcka av ut-
lagda nät eller skötar', 'ställe där skötar läggas ut' (se Vendell, Wessman), 
nor. /agn f. 'fisknät', fvnord. /9gn f., varom se Torp. 
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Hjärsås, Fjälkinge, Vånga, Viby, dknok, Trolle-Ljungby, Gualöv, 
åpla Ö. Broby, Rinkaby, Nosaby, ana Färlöv 'agnar', hall, 4_91 
Loshult, Örkened, Näsum, hall Osby, Glimåkra, hu!, hall  Ö. Broby, 
Österslöv, Fjelkestad, hajl, hall,  Hästveda, Emitslöv, Gryt, Vånga, . 
Ivetofta, Åhus 'hagel', ncv/ Trolle-Ljungby, Gualöv, nail, ayl 
N. Strö, Fjälkinge, Viby, naol Färlöv 'nagel', sws Osby, Örkened, 
Näsum, sals Loshult, Glimåkra, scvs, sals Ö. Broby, Åhus, Nosaby, 
Österslöv, Fjelkestad, Ivetofta, sats Hästveda, Emitslöv, Gryt, 
Kviinge, Vånga, Fjälkinge 'sax', sta, kuta Loshult, Örkened, 
Näsum, sta Glinaåkra„sålta, seuta Ö. Broby, Fjelkestad, Ivö, 
Trolle-Ljungby, Gualöv, Nosaby, Åhus, sta, seuta Emitslöv, Gryt, 
Hästveda, Fjälkinge, Ivetofta, Vånga, så(j)ta Färlöv 'sakta'. 

Jämte formen klaon 'klave' föreligger från Glimåkra av annan 
upptecknare en form klain. Formerna klaon : klain i Glimåkra 
utgöra med hänsyn till utvecklingen av samnord. fonemet abn en 
god parallell till formerna nåvla : någa i Hov (se s. 41 f.) med hän-
syn till utvecklingen av samnord. fonemet al. Formen klain i 
Glimåkra bestyrker ytterligare, att formen nan i Ö. Göinge och 
Villand icke kan ha utgått från ett ä. */2a392. 

I de småländska gränssocknarna mot Skåne och Blekinge Hal-
laryd, Pjätteryd, Virestad, Härlunda, Almundsryd motsvaras visser-
ligen samnord. b i ställning mellan a och n och (undantagsvis i 
Hallaryd) 1 av i likhet med ä. g mellan a och konsonant (jfr 
t. ex. nam 'namn' Hallaryd, hma' pr. 'Hamneda' Pjätteryd, 
klam 'klave' Hallaryd, Pjätteryd, Almundsryd, gak,1 'gavel' Pjätte-
ryd, nålla Hallaryd, nå1ja 2  Almundsryd, Virestad 'navel', tålya 2  
'ett slags bord', 'tavla' Härlunda, kå1ja 2  'kavle' Virestad, Här-
lunda, keula 'kavla' Pjätteryd), men ett i och för sig osannolikt 
antagande att Ö. Göinges och Villands nan skulle vara ett från 
Småland inkommet *nasn eller senare naln som förlorat k. strandar 
helt därpå att, såsom ovan påpekats, y i dylik ställning genom- 

1  I Hamneda s:n är uttalsformen håmna. Socknen har även nam 
'namn', men åwna 'agnar', Icia9g 'klave', vaog 'vagn', de båda sistnämnda 
formerna sekundära till de i den sydvästliga grannsocknen Hinneryd uppteck-
nade formerna klawn, raW92. 

2  Samma utveckling i t. ex. haij 'hagel', tal' 'tagel', fuly 'fågel' i dessa 
socknar, men t. ex vagn 'vagn', ap 'ax', eqta 'akta'. 
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gående bevaras i Ö. Göinge och Villand. Under dessa förhållanden 
förefaller det mest sannolikt, att formen ngn utgått från en form 
*nam, sekundär till namn liksom den säkert belagda formen klam 
till klamn. Assimilationen till mn har i namn haft en särskilt 
gynnande förutsättning i det uddljudande n, och det är därför 
icke ägnat att förvåna, att den assimilerade formen av detta ord 
fått större utbredning. Där den icke åtföljts av assimilerad form 
av andra ord med samnord. an  har den emellertid haft svårt 
för att hålla sig. Formen *nam har nämligen i Ö. Göinge och 
Villand icke haft stöd av ord med samnord. m, enär detta fonem 
i den genuina dialekten där motsvaras av arp eller am, jfr t. ex. 
lcimo Glimåkra, /am Hästveda 'lam', tånio Glimåkra, Emitslöv, 
tam Hästveda, Åhus 'tam', khånla 'krama' Broby, Åhus.' For-
men har därför icke kunnat motstå inflytande från fonemet an 
i t. ex. ana, *glana 'kika', gran, kana, mana, slana, tran, trana, 
van, helst som detta inflytande väl haft understöd av det udd-
ljudande n. 2  Även om en stark tendens till fjärrassimilation före-
legat, torde dock attraktionen från fonemet an ha varit av av-
görande betydelse för uppkomsten av formen nan. 

Förhållandena i v. Bleking i förevarande fall kunna rätt för-
stås endast i sammanhang med dem som konstaterats i nö. Skåne 
och Småland. r Listers h:d ha antecknats formerna nan och nam 
'namn', den förra i socknarna Mjällby, Gammalstorp, den senare, 
som ju icke föreligger i Skåne-materialet, i socknarna Mjällby, 
Ysane, Jämshög. 1 Hoby s:n i Bräkne h:d har antecknats for-
men namn, tidigare säkerligen med vokallängd liksom motsvarande 
i nö. Skåne antecknade form. Swenning3  har från Lister formerna 
ncjm, min 'namn' och klan?, 7clan 'klave', tillika ined upplysningen 
att formerna klam och klan antecknats i Mjällby s:n, formen 
klan dock blott i en av byarna (Hosaby), och att formen nam 

1  Samma motsvarigheter uppvisar Åsbo, se Billing Åsbom. (i Sv. Lm, 
X. 2) s. 133. Det angränsande Listers h:d i Blekinge har am för samnord. än?, 
t. ex. hin28(7') 'lam', kråma 'krama', tetine(r) 'tam', se Swenning FLhd (i 
Sv. Lm. B 36) s. 142 f. Likaså s. Halland m. fl., se Wigforss SHF s. 202 ff. 

2  Andra fall av fjärrassimilation äro anförda i Hedström Ordstudier II 
s. 17 not 1. 

3  FLhd s. 174 f. 
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är normalformen i Mjällby. Dessutom har Swenning 1. c. från 
Ysane s:n rånagåb 'tornglugg' (eg. 'korpgap'). Emellertid möta 
i Lister' även formerna klam, ann 'klave', rålna-metula, rbma-
'Ramnamåla' (i Jämshögs s:n).2  I dessa former har samnord. abn 
fått samma motsvarighet som samnord. agn har i Lister (jfr i 
Lister van, vom 'vagn')3, och här föreligger alltså samma sam-
manfall som vi förut mött på det sydsmåländska gränsområdet 
och i ny. Skåne samt i ett enstaka fall i Glimåkra s:n i nö. Skåne. 
På nämnda gränsområde och i ett enstaka fall i Hovs s:n i ny. 
Skåne ha vi även funnit sammanfall av samnord. abl och a3/, 
men i det rikliga Listermaterialet träffar man ej detta samman-
fall utan t. ex. mall, nszl, nall 'nagel', men htvla 'kavel'.4  San-
nolikt har på det sydsmåländska gränsområdet och i Lister ifråga-
varande sammanfall kommit till på samma sätt som i ny. och 
nä. Skåne, dvs, efter allt att döma därigenom att fonemen ä. awn 
och awl attraherats av fonemen ä. agn resp. ag!. 

Listers nan 'namn', klan 'klave', råna- 'korp-' anser Swen-
ning FLhd s. 421 ha uppkommit genom bortfall av v. Då det 
gäller nä. Skånes nan• är emellertid detta bortfall uteslutet, så-
som det anförda nordöstskånska materialet med samnord. abn 
torde ge vid handen. Detta material tillåter oss ej heller att för 
samnord. abn antaga bortfall av b eller därav utvecklat w. Det-
samma gäller materialet från det övriga Bleking och från s. Små-
land, s. Halland. Rimligtvis har Listers nan tillika med klan, 
råna- uppkommit på samma sätt som i det föregående angivits 
för nä. Skånes ngn, varvid dock för Listers vidkommande till-
kommit det förhållandet att där jämväl funnits utbredda ord-
former med (reflexer av) ä. agn för samnord. abn, alltjämt t. ex. 

klenn 'klave'. Detta förhållande förklarar varför Lister har 
flera fall med an för samnord. abn än nä. Skåne. De i Vissel-
tofta (V. Göinge) antecknade formerna namn, namn, klamn torde 
sålunda tidigare ha funnits även i Lister, och formerna nam och 
klam, enligt ovan det närmaste förstadiet till resp. nan och klan, 
leva där alltjämt. 

Se Swenning FLhd s. 300. 
2  Jfr ödeen Studier i Smålands bebyggelsehistoria s. 199. 
3  Se f. ö. Swenning FLhd s. 300. 
4  Se f. ö. Swenning FLhd s. 174 o. 300. 
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De fall av ljudförändring som den föregående undersökningen 
velat klargöra och fastställa tillhöra kategorien associativa för-
ändringar, på vilken jag förut i Ordstudier II (se särskilt för-
ordet) haft tillfälle att lämna talrika exempel jämväl inom ljud-
läran. I de behandlade fallen gäller det två fonem av höggradig 
likhet med varandra och en förändring varigenom det ena av dem 
fullständigt likdanats med det andra, alltså en assimilation. An-
tingen ha fonemen i fråga (agn och awn, agl och awl) varit relativt 
ovanliga i väsentligen lika mån, eller ock har det ena fonemet 
(an) varit ganska vanligt, under det att det andra (am) endast 
haft mer eller mindre sporadisk förekomst på vidkommande om-
råde (nö. Skåne och Lister) och uppkommit långt senare än qn 
— först då fonemet amn förlorat sitt n. Det är fonemens hög-
gradiga likhet som vållat associationen och denna har, när ett-
dera eller båda fonemen varit mer eller mindre ovanliga, kunnat 
i större eller mindre utsträckning leda till ljudförändring. Då det 
gäller de samnord. fonemen atin och agn, som ju båda ha rela-
tivt ringa frekvens, så har just på grund av likvärdigheten i 
frekvens resultatet härvid kunnat bliva ett annat i s. Halland än 
i ny. Skåne, s. Krbgs län, Lister. På det förra området har awn 
blivit bestämmande, på de senare fonemet agn. Detta slag av 
ljudförändring har ju ägt rum, t. ex. då, såsom tidigare påpekats 
av Ad. Noreen i Aschw. Grammatik § 277 anm. 4 (1904), det i 
hög grad frekventa fonemet ing blivit rådande i fägring (fsv. 
fceghrin(d) jämte fceghring), sanning (fsv. sannind jämte sanning) 
och föranlett uppkomsten av sidoformen okväding-sord till okvä-
dinsord (fsv. okvoibinsorp jämte okvcepingsorp). 



Mera om raskajt. 
AV BROR LINDÅN. 

I årgång 1950 av Svenska Landsmål' s. 82 ff har Stig Björk-
lund upptagit det från norra Ovansiljan kända, egendomliga ordet 
raskajt (best. raskajtn) till närmare granskning. Han redogör där-
vid först för tidigare »mer eller mindre allvarliga försök till tolk-
ning eller identifikation» av ordet. 

Levander hade2  avvisat Bugges hos Torp refererade samman-
ställning av ordet med no. raa-geit 'scolopax galinago' och i stället 
antagit raskajt (vindväsen som sopar igen vägen vid yrväder) 
höra till rå 'mytiskt väsen'; det skulle då återgå på ett *rilåskit. 
Med en subjektivt jämförande värdesättning av de äldre förslagen 
säger nu Björklund om Levanders, att han här »med hänsyn till 
de då kända betydelserna av ordet drog den till synes enda möjliga 
fonetiskt-språkhistoriska och klart logiska slutsatsen»! 

Min mera i förbigående3  framkastade förklaring av raskajt som 
ett urspr. *raå-skitr, en med stamf orm. av rad f. sammansatt 
agentialbildning av a-stamstyp med betydelsen 'han som sk. . . r 
i rad — raddor, drivor', finner Björklund däremot »av flera skäl 
böra betraktas som mindre rimlig». Enligt hans mening har man 
att i förleden av raskajt se adjektivet fsv. radher 'snabb, rask' 
fvn. hraår 'saadan som forer med rask fart lige frem til maalet' 
och i efterleden fvn. skitr m. 'skit, skam, foragtelig ting etc.' i 
»en pejorativ användning under bet. 'obehaglig, otrevlig, för-
skräcklig individ'». Som jämförbara sammansättningar anför 
han fvn. keldu-, sveita- och pitfu-skitr. 

Äv. Dialektstudier tillägnade Gunnar Hedström, Upps. 1950. 
2  Nysvenska studier 1923 s. 145. 
3  Dalska namn- och ordstudier I: 1 s. 9, not 4. 
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Att adj. hraö- utgör förled i raskajt är jag numera själv över-
tygad om och har så varit alltsedan jag år 1948 kom att genomse 
11j. Lindroths uppsats om rabalder i Festskrift till K. F. Söderwall 
1912, där han s. 154 framhållit några sammansättningar med. 
sagda adjektiv.: bl. a. fvn. hraöbyri n. 'strygende bor etc.' och 
no. radbus adj. 'buus, fremplumpende'.1  I övrigt måste jag allt-
jämt anmäla gentemot Bj. avvikande mening. Men först vill jag 
bemöta de mer el. mindre förbryllande påståenden, med vilka 
denne motiverar förkastandet av alternativet *rad- för raskajt, 
som enligt hans mening skulle bygga på »icke så få synnerligen 
osäkra antaganden». 

Rörande det av mig andragna naturnamnet Radaberg Mor. 
Rättv., i Morafallet uttalat rådd-, betvivlas mitt antagande att 
det skulle innehålla plural genitiv av ordet rad i den från norska 
(rad n.) kända betydelsen 'jordbank, grusrygg'.2  Enligt Bj. skulle 
det nämligen förhålla sig så att *pluralformer gen. i förra ssgsled 
i dalmäkt måste anses som mycket sällsynta, om de över huvud 
taget finnas (lånåkrok skulle i så fall vara det enda exemplet; till 
pl. lånar)». Härutinnan har Bj. utan tvivel misstagit sig. Vad 
annat än genitiv pl. skulle vi ha att se i t. ex. dörågåt 'dörrfoder' 
(märk att dörr i ovansiljansmål fortfarande är plurale tantum 
liksom i fvn.!), kulåbud o. d. 'kolbod' (äv. i ortnamn: Kulearus-
o. d.), revåöjde o. rövåkaul o. d. 'rävide, rävkula'; ortn. Litåbjar = 
Litåberget G108 i Orsa (till sv. di. lit let f sv. liter fvn. litr etc. 
'färg')3, Rövåsax 'Rävsax' vägmärke NO Mångsbodarna i Älv-
dalen4, Skipoviken vik av Lillkappsjön i Malung där man hade 
båtarna på väg till Getåsens fäb. (alltså fdal. *Skipa- till skip i 
bem. 'roddbåt' — jfr no. Skipavik och Sjepavågen).5  Exemplen 

1  Det hade varit min mening att i korthet tillkännage ändrad uppfattning 
i kommande »Rättelser och tillägg» till DNO I: 1-3. 

2  Bj. föreslår i stället det synonyma no. rade m. 'strwkning av mark el. skog 
(ogsaa rad& trang dal med bratte sider)' — som hos Torp, rade 3., förmodas 
höra till adj. rad 'ret'. 

3  Jfr i Oroa äv. Blikårner =  Bleckomyren G103, Blä,ckåm. GkNO, myr vid 
Utängsbyn fäb. (dial. blikår Blecka: till blik bleck 'ljus flä,ck'), varom se förf. 
i Orsa I s. 548 och DNO I: 2 s. 48. 

4  Sv. Ortnamnsarkivets topogr. saml. 
5  Om Malungsnamnet se närmare förf. i Gruddbo på Sollerön s. 513. — 1 
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äro i själva verket icke så fåtaliga, och kompositionsformen torde 
få anses normal för ifrågav. ordtyp på området. Den följande 
framställningen om »en uppenbar svårighet» liggande i akcent-
skillnaden mellan uttalsformerna av raskajt (rå- — rdskajt) och 
Radaberg (rådd- etc.) — här hade också med större rätt kunnat 
talas om morf ologisk skillnad — synes bero på att Björklund 
s. 83 hunnit glömma mitt av honom själv å föregående sida redo-
visade antagande att stamf orm av rad skulle ingå i det förra 
ordet.' Vad beträffar betydelsen av Rada- i ortnamnet Radaberg, 
spelar den givetvis icke heller någon egentlig roll för mitt förslag 
att tolka raskajt, som med namnets anförande varken faller eller 
står. Björklunds påstående, att min sammanställning »full-
bordas slutligen med hjälp av en hos ordet raskajt förmodad 
betydelse», blir därför också förfelat. Det är f. ö. ologiskt2  och 
missvisande.3  

Bj:s anmärkningar om »icke så få synnerligen osäkra antagan-
den», som mitt tolkningsförslag skulle bygga på, ha således be-
funnits ohållbara eller ovidkommande och återfallande på sin 
upphovsman. Avgörande för härledningen av raskajt bli över-
huvud icke några negativa argument av så lösligt slag som de av 
Bj. anförda men väl det rena sannolikhetsskäl, som ligger i (h)ra- 
samma socken, socken, på gränsen mot Venjan, märkes även ortn. Stafvoheclen (Stafvo-
G 95, Ståvåhed Venj.) råm. o. fäb., varom se förf. DNO I: 3 art. »Stavahed 

1  Att raskajt visar grav akcentuering jämte jämviktsake. (i själva verket är 
akcentarten här svår att bestämma), beror på att ordet genom konsonantsam-
mangången i kompositionsfogen kommit att likna ett långstavigt. Men det är 
tydligen icke detta förhållande, som Bj. åsyftar. 

2  I mitt åberopade arbete har jag ju nöjt mig med att ordagrant återge den 
betydelseuppgift ('ett vindväsen etc.'), som av Levander lämnats i Nysvenska 
studier a. st. och som även citeras av Bj. s. 82 not 4 samt i förkortad form åter-
kommer tillika s. 83. Men ifall Bj. — såsom troligt är — avsett min till härled-
ningen *ra,c7- lämnade tolkning 'han som sk. . .r i rad etc.', så har han förväxlat 
grund och resultat. Då man på grundval av en given betydelse (känd använd-
ning) hos ett ord föreslår en viss härledning därav, fordras väl i regel att härtill 
anges en tänkt utgångsbetydelse! Detta har dock Bj. själv försummat betr. 
*hrah-eleit som ordenhet. 

3  Missvisande även såtillvida som man av detta sätt att utlägga saken lätt 
får intrycket, att jag a. st. ägnat större utrymme åt tolkningsförslaget än i 
verkligheten skett (några rader). 
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sammansättningarnas med raskajts betydelser väl förenliga karak-
tär och deras relativa vanlighet. 

Vad så angår det ifrågavarande ordets helhetsbetydelse, är att 
märka att de säkra gamla sammansättningarna med (h)raå-
'rask' till efterled genomgående ha ord, substantiviska eller adjek-
tiviska, som ange en verksamhet eller fallenhet e. d.: fvn. hraåbyri 
'strygende bor, god vind etc.', hraåfcerr 'som kan bevfflge sig med 
raskhed etc.'; no. rad/er 'ds', radbus, radgjengd, radmcelt; norr!. 
rad/aren, radbårgad.1  Adjektivet tycks i följd av sin betydelse 
icke ha lämpat sig att förbindas med andra slags ord än nyss an-
tydda.2  Under sådana förhållanden och då man för varje sam-
mansättning ju måste räkna med en helhetsbetydelse, är det 
icke rationellt att för raskajt (fdal. *hraå-skitr) ansätta ett sub-
stantiv av rent pejorativ innebörd ('obehaglig etc. individ') som 
efterled. Mitt förslag att uppfatta raskajt som en agentialbildning 
torde således alltjämt vara värt att upprätthållas, även om man 
antager hraä- utgöra förled.3  Såsom beteckning för ett vindväsen, 
som sopar igen vägen vid yrväder, passar en sådan tolkning ju 

Flera liknande exempel äro att finna i ordböckerna: fvn. hraäleigr adj., 
hraägeäi n.; no. radhendt, radvinn, radvoren osv. En del av dessa ha också an-
förts av Lindroth i ovan omtalade arbete, till vilket Björklund lämpligen hade 
kunnat hänvisa. 

2  Fallet sv. di. adv. ra(d)väg 'direkt, strax, genast' (jfr no. subst. radveg 
'let og magelig vei' enl. Aasen) hör ej till gruppen (h)raä- 'rask' utan till en se-
kundär sidobetydelse av samma ord (äv. adv. rade) motsvarande mlt. rade ty. 
gerade 'rak, rät (rakt, rätt)'. Jfr härom Lindén DNO I: 2 s. 176 not 2 m. litt. 

3  De av Bj. anförda fvn. personbinamnen kelduskitr (enl. Heggstad kanske 
egentl. öknamn på räven), Påfuskitr och sveitaskitr (vari sveita- kan vara gen. 
eller ack. av sveiti m. i bem. 'blod') förefalla också att snarare ha urspr. aktionell 
innebörd. Mot ett sådant antagande behöva icke förledsformerna gen. sg. 
keldu- och ]i/u- anses strida, särskilt som i båda fallen rumsbetydelse blir 
naturlig. Betr sveita- föreligger visserligen även variantformen sveitar- (sveitar-
skitr sueitarskitur Lind Personbin.), som liknar gen. av sveit f. 'flock, följe'; 
och Heggstad, Gamalnorsk ordbok, uppför namnet under formen sveitarskitr. 
Men denna form kan mycket väl tänkas bero på sekundär anslutning till de 
rätt talrika smsna med gen. av sveit (sveitarbät, -drättr, -gengi, -maär etc.). Om 
fall av nomina agentis med förled i genitiv i stället för stamform jfr Sv. Lm. 
1950 s. 133, där N. Lindqvist framhållit fvn. jarbark6fr och fsv. iordhamätare 
som formella motstycken till fda. iortheebit (husdjursterm) i ponerad bem. 
'j ordbitare'. 
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också mycket bra. Med antagande att denna användning vore 
primär och bet. 'buse' och 'björn' sekundära, skulle utvecklingen 
till 'buse' kunna förstås på det sätt som jag i Svenska Landsmål 
1950 s. 210 not 1 antytt rör. ortnamnet Rasketrajs, småskog vid 
Brunnsbergs by i Älvdalen som torde ha utpekats såsom tillhåll 
för »raskajtn» i avsikt att skrämma barn. Av bet. 'buse' kunde 
användningen som noanamn på björnen i sin tur vara uppkom-
men. Men naturligtvis låter sig det semologiska inbördesförhållan-
det icke med någon säkerhet avgöras, lika litet som ifråga om det 
närstående ordet älvd. glyx (glyfs) med betydelserna 'skorstens-
rök' och 'naturväsen (delvis = raskajt)'.1  

i Om glyx se Linden DNO I: 1 s. 1 ff och Sv. Lm. 1950 s. 208 ff. 



Lars Levander. 
In memoriam. 

Natten till den 27 april 1950 avled i sitt hem i Rasbokil utanför 
Uppsala förre förste arkivarien vid Landsmåls- och Folkminnes-
arkivet i Uppsala fil. dr Lars Levander. Han hade under de se-
nare åren fört en hård och långvarig kamp mot en svårartad blod-
sjukdom. Krafterna voro nedsatta, och då en förkylning tillstötte 
efter en lycklig intervall av hälsa och arbetsduglighet, orkade icke 
hjärtat bära den nya påfrestningen. Han dog stilla under sömnen. 

Levander vår född i Stockholm 1883, blev fil. kand. i Uppsala 
1903, fil. lic. 1908 och fil. dr 1909. Han tjänstgjorde som vika-
rierande och extraordinarie folkskollärare 1909-13 och var 1913-
19 folkskoleinspektör. Från 1920 var han anställd vid Landsmåls-
arkivet i Uppsala som ledare för dess dalmålsundersökning och 
blev 1930 vetenskaplig medarbetare därstädes på extraordinarie 
stat, från 1944 med titeln förste arkivarie. Han blev medlem av 
Gustav Adolfs Akademien 1932 och av Vitterhet5akademien1947. 

När Levander som sjuttonårig student år 1900 kom till Upp-
sala torde hans håg mera ha stått till litteraturen än lingvistiken. 
Han betygade själv en gång, att vad som tidigast väckte hans 
vetenskapliga intresse var- den, franska medeltidslitteraturen, med 
vilken han började stifta bekantskap redan under skoltiden. 
Levander räknade sig nog också själv mera som filolog än som 
lingvist, trots att han i så stor utsträckning kom att syssla med 
grammatiska undersökningar. Hans begåvning räckte otvivel-
aktigt till för både det ena och det andra, men det märktes på 
olika sätt att han hyste större kärlek för en kulturhistoriskt in-
riktad språkvetenskap än för etymologiska, prosocliska eller fone-
tiska frågor. Hans intresseriktning bestämdes i hög grad av hans 
lärofader Adolf Noreen — härom har han själv vittnat i efter- 
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Lars Levander 31/, 1883-27/4  1950. 

skrift till »Dalmålet» —, men när Levander konstaterar detta, 
är han också angelägen om att understryka, vilken vid omfatt-
ning »nordisk filplogi» hade på Noreens tid. Och han tillägger: 
»Att från läroverkets andliga tomhet och själsmördande minnes-
plugg komma över till Noreens undervisning, där något i sig så 
torrt som lingvistiken förvandlades till en seientia amabilis, där 

4— 6543 Svenska Landsmål 1957 
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själva reglerna och paragraferna fingo liv och mening, och där 
lärjungen behandlades ej som ett likgiltigt nummer eller som en 
streber, vilken det framför allt gällde att förödmjuka och slå ned 
modet på, utan redan från början som en aktivt verksam med-
hjälpare och medforskare — det var för sjuttonåringen en upp-
levelse, som blev av avgörande betydelse för hans intresserikt-
ning ...» 

Att Levander riktade blicken just mot övre Dalarne, när han 
efter fullbordad kandidat-examen skulle välja specialområde för 
fortsatta studier, berodde säkerligen också på Adolf Noreens 
intresse och föredöme — Noreen hade själv gjort uppteckningar i 
Älvdalen, Mora och Orsa och visat vägen genom sina arbeten om 
dalmålet — men väl också på en tidig dragning hos stadsbon 
Levander till det ovanliga och genuina i språk och folkkultur. 
Det saknas icke exempel på att just stockholmare kommit att 
konsekvent och målmedvetet ägna sig åt studiet av svårtillgäng-
liga och ovanliga landsbygdsdialekter. Levander utvalde Älv-
dalen till sitt studieområde, vistades där långa tider från 1904 
och framåt och lärde sig i grunden det ålderdomliga och svåra 
språk, som talades i Asens by ungefär 1 1/, mil nordväst om Älv-
dalens kyrkby. Han behärskade till sist dialekten med sådant 
mästerskap att Älvdals-bor från andra byar i socknen betraktade 
honom som en infödd Åsen-karl och hade svårt att sätta tilltro 
till uppgiften om hans stockholmska härkomst. 

Under dessa fyra första år samlade Levander material till sin 
doktorsavhandling, som ventilerades våren 1909 och som blev 
9n deskriptiv framställning av ordböjningen i Älvdalsmålet jämte 
strödda anteckningar till syntaxen. Hans större vetenskapliga 
förstlingsverk blev alltså ett rent grammatiskt arbete, men redan 
vid denna tid torde han ha haft i sikte att bygga ut sina ordsam-
lingar från Älvdalen och systematiskt undersöka bygdens gamla 
språk med anläggande jämväl av sakliga och kulturhistoriska 
synpunkter. Härom vittnar också ett par tidigare eller samtida 
smärre uppsatser av hans hand, men framför, allt visar den i 
augusti 1914 fullbordade märkliga boken »Livet i en Älvdalsby 
före 1870-talet» att han under åren närmast efter doktorsavhand-
lingen slagit in på en kulturhistorisk väg i sitt författarskap. 
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Ty denna bok är en etnografisk-språklig framställning av den 
gamla bondekulturen i Åsens by, utförd i närmaste anslutning 
till ett mångsidigt ordsamlingsarbete inom socknen. Det kan 
tilläggas att den med sitt rika terminologiska stoff, sin saklighet 
och pålitlighet är en av de yppersta folklivsskildringar vi äga. 

Levanders intresseområde vidgades nu också efter hand geo-
grafiskt. Med Älvdalen som utgångspunkt — hans ordsamling 
enbart från Åsens by omfattade 14,000 lappar, då han 1916 över-
lämnade den till Landsmålsarkivet i Uppsala — utsträckte han 
fr. o. m. 20-talet sina forskningar till hela dalmålsområdet. Älv-
dalsundersökningens gång och metod (grammatisk beskrivning, 
lexikalisk bearbetning och saklig kulturforskning) företecknade 
hela Levanders följande verksamhet som ledare av dalmålsunder-
sökningarna. Hans första mål i fråga om denna större uppgift 
var att åstadkomma en översikt över dalmålet och en beskriv-
ning av dess ljud- och böjningsförhållanden, något som han också 
på ett beundransvärt sätt förverkligade med det stora översikts-
arbetet »Dalmålet. Beskrivning och historia», del I, 1925, 321 ss., 
del II, 1928, 367 ss. Framställningen byggdes på Landsmåls-
arkivets redan vid denna tid ganska stora, huvudsakligen gram-
matiska ordsamlingar och anteckningar från övre Dalarnas 21 
socknar, hopbragta av ett stort antal upptecknare, mestadels 
studenter från skilda trakter, men självfallet också på Levanders 
eget material, i vilket Älvdals-uppteckningarna utgjorde grund-
stommen. Den lexikaliska insamlingen Och bearbetningen blev 
Levanders nästa etapp i dalmålsarbetet, och nu började en syste-
matisk genomgång av ordförråd och betydelser, som tidigare icke 
haft något motstycke i vårt land. Detta arbete bedrevs på grund-
val av en rad s. k. frågelistor, behandlande olika ämnen inom 
bondelivet och uppbyggda så att både ord, betydelse och fraser 
skulle vid utfrågningen lätt åtkommas och aktualiseras. Ett 
stort antal av dessa frågelistor utarbetade Levander själv, och 
samtidigt härmed skaffade han sig efter hand från olika socknar 
pålitliga sagesmän, som besvarade listorna och även på annat sätt 
försågo honom med material. 

På detta sätt byggdes den stora dalmålsordboken upp under 
Levanders sakkunniga ledning. Ordsamlingar, frågelistor, primär- 
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uppteckningar m. m. från olika bygder genomgingos och excer-
perades, och materialet självt eller hänvisningar till detsamma 
förtecknades lexikaliskt under särskilda uppslagsord på oktavkort. 
En väldig kortordbok på 130,000 blad växte så småningom fram, 
fyllig i fråga om ordf ormer, betydelser och exempel och ständigt 
föremål för kompletteringar och annan bearbetning. På denna 
ordbok skulle så slutligen ett manuskript skrivas till ett lexikon 
över hela dalmålet, och med • detta gigantiska arbete började 
Levander våren 1940. Men här, likasom i fråga om Älvdalsmålet, 
drogs han också till språkligt-etnografiskt författarskap, och då 
genom Gustav Adolfs Akademiens intresse och stöd möjligheter 
yppade sig att göra ett större etnografiskt arbete vid sidan av 
den slutliga ordboken och därigenom också åstadkomma en 
avlastning av en mängd sakligt stoff från den sistnämnda, tog sig 
Levander före att på all tillgänglig fritid författa en stor kultur-
historisk-terminologisk framställning av bondelivet i Övre Da-
larna under 1800-talets förra hälft. Av detta verk kallat »Övre 
Dalarnes Bondekultur» utkom en första del 1943 (»Självhushåll», 
561 ss.), en andra del 1944 (»Förvärvsarbete», 384 ss.) och en tredje 
del 1947 (»Hem och hemarbete», 558 ss.). Dessutom författade 
han under samma tid en utmärkt, populär översikt över folk-
kulturen i Våmhus (»Våmhusfjärdingen», 1944). Jämsides här-
med arbetade han under hela 40-talet oförtrutet med det stora 
ordboksmanuskriptet, som vid hans död i april 1950 omfattade 
30 samlingskartonger i stor kvarto (med ungefär 800 manuskript. 
blad i varje) och som, bortsett från en lakun på bokstaven m, 
hade färdigskrivits fram till ordet skinn. Hade Levander fått 
fortsätta i samma arbetstakt, hade ordboksmanuskriptet varit 
färdigt 1953 eller 1954 för att sedan efter ytterligare en genom-
gång i manuskriptstadiet kunna börja sättas upp och tryckas. 
Det rör sig säkerligen här om ett ordboksverk på 6 å 7 volymer i 
tryck och i varje fall om den största dialektordboken avseende 
nordisk tunga. Intressanta fallfrukter från detta lexikaliska ar-
bete har Levander offentliggjort under rubriken »Från Dalmåls-
ordboken» i Sv. Lm. från årg. 1942 och framåt. 

Det ter sig för mången som en gåta att Levander med sin för-
hållandevis svaga hälsa, sin tidvis mycket besvärande sömnlöshet 
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och över huvud taget sin kroppsliga och själsliga ömtålighet 
orkade genomföra så stora arbetsuppgifter och av trycket utge en 
produktion, som i sin helhet måste räknas i tusentals sidor. För-
klaringen härtill är inte bara att söka i ett klart och skarpt in-
tellekt, i en särdeles lätthet att hastigt koncipiera och redigt ut-
trycka sig i skrift, i en ovanlig förmåga att organisera och över-
blicka och för varje dag bestämma ett pensum, i en långt driven 
isolering, ja, skygghet för allt akademiskt liv och umgänge, i en 
minutiöst upplagd och strängt iakttagen indelning av dygnet i 
arbetstimmar och vilotimmar — prestationens storlek och bredd 
får också ses mot bakgrunden av Levanders hela forskarpersonlig-
het och forskartemperament. 

Han betonade mycket ofta att han icke älskade att skriva om 
»intrikata problem», att han mer än gärna överlämnade till »spe-
cialisterna» att vidare forska i av honom berörda frågor, att han 
måste »begränsa» den uppgift han förelagt sig och icke ge sig in i 
vidlyftiga exkurser och diskussioner o. s. v. Med andra ord: han 
avskärmade sig medvetet och konsekvent i sina undersökningar, 
koncentrerade sig på vad han trodde vara väsentligt, framlade 
materialet rikligt och redigt och angav kloka riktlinjer för kom-
mande forskningar. Men sken av djup eller djupsinnighet, av 
lärda mödor och slutgiltighet ville han aldrig ge åt sina arbeten. 
Den deskriptiva framställningen tilltalade honom mera än pro-
blemlösningar och specialfrågor, och ser man realistiskt på denna 
omständighet, så var det snarast en lycka för hela dalmålsunder-
sökningen att Levanders läggning var så som den här antytts. 
Beskrivningarna av Älvdalsmålet, redogörelserna för ljud- och 
formförhållanden i dalmålet, de klara och konkreta om ock stun-
dom väl snäva och översiktliga skildringarna av arbetsliv och 
levnadsförhållanden i övre Dalarna, de väldiga ordsamlingarna, 
allt detta hämtat ur ett stoff som numera redan är försvunnet 
eller dömt till upplösning och förgängelse, är och förblir en rik och 
bestående grund, på vilken specialforskarna kunna bygga vidare. 
Fel och svagheter kunna alltid upptäckas i en så stor produktion, 
men dylikt kan aldrig och får aldrig skymma värdet av Levanders 
märkliga livsverk inöm svensk språk- och kulturforskning. 

Dag Strömbäck. 



Sven Lampa. 
In memoriam. 

Den 19 december 1950 avled, 80 år gammal, förutvarande do-
centen vid Uppsala Universitet Sv EN MAGNUS LAMPA. Han hade 
de sista 36 åren av sitt liv vårdats på Ulleråkers sjukhus, och det 
kan förvisso med mer än vanligt berättigande sägas, att döden 
här kom som en befriare. De många år, som förflutit, sedan 
Lampa gjorde en högt skattad insats i forskningens tjänst, ha 
väl kommit hans minne att blekna, men för hans gamla landsmän 
och studiekamrater, som ännu äro i livet, står det alltjämt le-
vande, och för denna tidskrift är det en hederssak att erinra om 
hans nitiska och gagnande verksamhet inom dess intressesfär. 

Namnet Lampa är ett gammalt västgötskt soldatnatnn. Svens 
farfars far var knekt och var med i krigen vid 1800-talets början, 
hans farfar var torpare i Längjums socken av Larvs pastorat, 
och här föddes, i en liten ryggåsstuga, Anders Lampa, Svens 
fader, som blev präst i Skara stift. Han skildras som en redbar 
och anspråkslös, god och vänlig man med ett livligt studieintresse 
och ett poetiskt sinne, öppet både för naturens skönhet och för 
skaldernas dikter. En entusiastisk fosterlandsvän var han, och 
han älskade minnena från gamla tider. Säkert har sonen Sven 
ärvt många drag av sin fader. Denne var vid hans födelse kom-
minister i Od (Gäsene hd), flyttade efter 9 år till komministraturen 
i Forshem (Kinne hd), därpå till Fröjered (Vartofta hd) och blev 
slutligen kyrkoherde i Varv, ett pastorat i utkanten av Falbygden,. 
utmärkt genom skön natur och genom märkliga historiska min-
nen (slagen vid Lena och Gestilren). Lampas kännedom om 
dialektens skiftningar och om landskapets folkliga kultur har 
säkerligen inspirerats och befordrats genom fädernehemmets 
flyttningar från trakt till trakt. 

Efter studentexamen i Skara 1888 kom Sven Lampa till Upp-
sala ht. 1889. 1 de omfattande och grundliga humanistiska stu- 
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dier, han här bedrev, intogo de nordiska språkstudierna främsta 
rummet. Han kom som så många andra in i den krets, som samla-
des kring Adolf Noreen. Det var naturligt, att han skulle särskilt 
lockas av dialektstudiet och den därmed nära sammanhängande 
folkminnesforskningen. Detta intresse närdes av minnena från 
den högt älskade hembygden och befordrades av arbetena i den 
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då ännu levande Västgöta landsmålsförening. När denna år 
1901 upplöstes, fanns redan en ny organisation, Undersökningen 
av Västergötlands folkmål, som tillkommit 1897 efter initiativ 
av Evald Liden och avsåg att bedriva arbetet efter nya linjer. 
För denna organisation var Lampa sekreterare och drivande 
kraft från 1900, tills den slutfört sin uppgift år 1911. Ur västgöta-
undersökningen framgick ock en ännu pågående skriftserie, 
»Västergötland, Bidrag till landskapets kulturhistoria och natur-
beskrivning», för vilken Lampa till en början var redaktör. 

Man kan av det sagda förstå, att Lampas forskning till en 
väsentlig grad kom att ägnas Västergötlands folkmål och folkliga 
kultur. Detta framgår ock av den nedan givna förteckningen av: 
hans tryckta skrifter, men även av talrika i Uppsala Landsmåls-
och Folkminnesarkiv förvarade otryckta saker: bidrag till lands-
målsföreningens och västgötaundersökningens samlingar och en 
stor mängd efterlämnade anteckningar och koncept, vilka ingå 
i 8 stora>  kartonger. Bland dessa efterlämnade papper finnas 
mångahanda ting: anteckningar om målet i olika delar av Vgl., 
om Bröms Gyllenmärs' språk, om personnamn i Vgl., om land-
skapets tidigaste bebyggelse, om Kungslena och Varv, om källor 
till Vgl.-s historia och beskrivning, diverse texter på landsmål, 
recensioner m. m. Om äktheten och redbarheten i Lampas skild-
ringar av allmogens liv gav en gång dr Verner Söderberg i en 
recension ett vitsord, närmast föranlett av hans Anteckningar 
rörande äldre bygdeliv i Västergötland: »Dr Lampas undersök-
ningar av denna art bära i sällspord grad den osminkade och enkla 
tillförlitlighetens prägel. Man märker ständigt, att de gjorts av 
en man, som i grund levat sig in i bondebefolkningens tankegång 
och uttryckssätt samt med vetenskaplig samvetsgrannhet under-
låter att på minsta vis romantiskt utsmycka de sägner, skrock 
och berättelser han skickligt förstått att ur folkmun samla.» 

Det vore emellertid oriktigt att betrakta Lampa som ensidigt 
orienterad åt Västergötland. Han hade en mångsidig kännedom 
om svensk folklig kultur, och det var ingalunda för tidigt se#111 han 
år 1909 blev docent i svensk folklivsforskning. 

År 1903 disputerade Lampa för graden över en avhandling 
»Studier i svensk metrik», också ett ämne, som mycket intresserat 
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honom. Året därpå blev han sekreterare åt den då tillsatta kungl. 
Ortnamnskommittén, och i denna kommittés tjänst utförde han 
under återstoden av sin hälsas dagar ett säkerligen i hög grad 
krävande — men i huvudsak anonymt — arbete. 

Kommittén hade beslutat att börja med Älvsborgs län. Adolf 
Noreen har i Spridda studier III redogjort för arbetets gång. Det 
gällde först att samla material, bestående av en oerhörd mängd 
excerpter och• uttalsuppgifter från bygderna, och härtill anlitades 
åtskilliga personer. »I den mån materialet inflöt, skred nu kom-
mitten till dess bearbetande och redigerande på så sätt, att dess 
sovring, sortering och preliminära redigering uppdrogs åt kom-
mittens äldsta och erfarnaste biträde, fil. dr, senare docenten 5. 
Lampa, själv västgöte.» Efter en vidlyftig granskning och redi-
gering förelades manuskriptet kommittén in pleno och erhöll sitt 
slutgiltiga skick, varpå den mödosamma korrekturläsningen ut-
fördes, huvudsakligen av Lampa. — Utgivningen bedrevs raskt. 
Första delen kom 1906. I ett av Lampa år 1914 skrivet koncept 
till en skrivelse till Ecklesiastikdepartementet (i Ortnamnsarkivet) 
meddelas, att redogörelserna för 14 av länets härader då utgivits 
från trycket, och att redogörelser för de återstående häraderna 
(Kind, Mark, Valba, Vedbo) förelåg° i [så gott som] tryckfärdigt 
skick. (Orden »så gott som» äro tillagda av annan hand). Huvud-
parten av det mycket vidlyftiga arbetet hade påvilat Lampa. 
Man blir imponerad, när man i Ortnamnsarkivet ser den väldiga 
packen av manuskript, som Lampa skrivit ut för alla 18 häraderna. 
Det är en oerhörd arbetsprestation. För honom, som var kritiskt an-
lagd och benägen för en betänksam arbetstakt, var säkert den snabb-
het, varmed kommittén bedrev verket, synnerligen påfrestande, 
och den måste hos honom ha vållat en ödesdiger överansträngning. 

I första delen av »Ortnamnen i Älvsborgs län», utg. år 1948 av 
I. Lundahl, säges, att Lampa varit kommitténs sekreterare. F. ö. 
nämnes hans namn ingenstädes i det stora verket. Däremot med-
delas i de delar av Värmlands läns ortnamn, som behandla 
Grums, Jösse, Kils, Nordmarks, Visnums och ölme härader, att 
han i viss mån biträtt Adolf Noreen vid utarbetandet av manu-
skripten. — Det må tilläggas, att Ortnamnsarkivet i Uppsala 
innehar en myckenhet ortnamnsmaterial av Lampas hand. 
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Givetvis var det för Lampa ett stort intresse, att ett lands-
målsarkiv skulle komma till stånd i Uppsala. Han var också en 
bland undertecknarna av den skrivelse till regeringen (1912), vari 
anhölls om åtgärder i detta syfte. Detta ledde till inrättandet 
av Undersökningen av svenska folkmål, varur landsmålsarkivet 
i Uppsala sedan växt fram. 

Sven Lampa var en outtröttlig och samvetsgrann forskare, en 
god, hjälpsam och anspråkslös människa, en redlig vän. När hans 
bana så tragiskt bröts i förtid, väckte det stor och uppriktig sorg 
hos alla hans vänner, medarbetare och studiekamrater. Och 
särskilt kändes saknaden stor av hans landsmän, för vilka han 
länge stått som en stöttepinne, en vestrogothorum prineeps. 

Tryckta skrifter av Sven Lampa. 

1896. 
Om folklig öfvertro (Heimdals folkskr.), 27 s. 

1897. 
Ljudbeteckning för Västgötamålen efter allm. svenska landsmålsalfa- 

betet (Vg. Landsmålsförening), 17 s. 

1898. 
Svensk verslära I (rec. av N. Beckmans Verslära, Ped. tidskrift, s. 

209-224). 
1900. 

Vestgöta nations hus och gård i Upsala (Minnen från Vesterg., utg. 
av Vg. nation, s. 4-6). 

Folktro om trollen (ibm., s. 187-192). 

1901. 
Fåleberg, anteckn. om  en gammal västgötaby (Sv. Lm. XIX: 5, s. 

1-32). 
1901-1912. 

Redogörelse för Undersökningen af Vestergötl. folkmål 1897-1911 
(Bilagor till Västerg. Fornminnesför. tidskrift). 

1903. 
Studier i Svensk metrik I. Akad. avh. Uppsala, 80 s. 
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1904. 
Strofformer i Svensk medeltidsdiktning (Nord. studier till Ad. Noreen, 

s. 402-409). 
Tillägg till sägnerna om Ålleberg (Västerg. Fornminnesf. tidskr. .2: 

4-5, s. 156). 
Västergötlands ortnamn i medeltida urkunder (ibm. 2: 4-5, s. 159-

167). 
1906-1907. 

Versarterna i 01. Petris psalmbok 1536 (Kult o. Konst 1906 s. 161-
173, 1907 s. 12-28, 219-230). 

1907-1908. 
Anteckningar rörande äldre bygdelif i Västergötland I, II (Västerg. 

Fornminnesf. tidskr. 2: 6-7, s. 57-77, 8-9, s. 85-103). 
Bjärke härad, ett bidrag till Västergötlands bebyggelsehistoria (Sv. 

Lm. Årsh. 08, s. 11-42). 
Några kritiska anmärkningar till B. Risbergs metrik (Språk o. Stil 

1907, s. 184-192). 

1908—(1934). 
Folklekar från Västergötland (Sv. Lm. XIX: I, s. 1-130, 158-175) " 

(fullbordat av J. Götlind). 

1909. 
Ett ålderdomligt åkerbruk (Fataburen, s. 245-249). 
Slaget vid Lena, ett 700-årsminne (Västerg. Fornminnesföt. tidskr. 

2: 10, s. 113-121). 
Västgötaord från 1700-talet (Sv. Lm. Årsh. 09, s. 78-86). 
Grundlinjer till föreläsningar vid hembygdskurserna i Trollhättan, 

s. 1-5. 
1910. 

Ett besök i öfre Härjedalen (Sv. Turistf. årsskr., s. 301-330). 
Bidrag till Falbygdens topografi (Falköping förr och nu, s. 141-154). 
Den metriska formen i L. Bertilssons paskill (Språk o. Stil, s. 67-69). 

1911. 
Byordningar från Uppland med inledning (Uppl. Fornminnesför. 

tidskr. 27, s. 151-188). 
Tilltal och hälsningar hos västgötaallmogen (Sv. Lm. Årsh. 11, s. 

242-249). 
Turistföreningens årsskrift och bygdeforskningen (Sv. Dagbl. 14.5.). 
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1912. 
Kubbgubben (Fataburen, s. 244-246). 
Upplysningar om några orter och deras namn (Språk o. Stil, s. 199- 

207). 
Om Svensk bygdeforskning (Turistf. årsskr. s. 41-52). 
Inventarium för kyrkorna i Skara stift 1583, med anmärkningar 

(Västerg. Fornminnesf. tidskr. 3: 3-4, s. 1-45). 

1913. 
Brytningen mellan gammalt och nytt i Knallebygden (Fataburen, 

s. 43-52). 
Olsängen (Språk o. Stil, s. 201-202). 

1913-1914. 
I Sverige, geografisk, topografisk, s.tatistisk beskrivning, utg. av 0. 

Sjögren m. fl. del III: Dalsland och Västergötland, har Lampa skrivit 
om Dalslands och Västergötlands Folkspråk, Fornminnen och Historia, 
s. 24-33, behandlat Vänersborgs, Trollhättans, Alingsås och Åmåls 
historia samt i sockenbeskrivningarna för västgötadelen av Älvsborgs 
län behandlat egendomar, historia och fornminnen (passim). 

1914. 
Om utgivande av handskrifter, med särsk. hänsyn till Er. Dahlbergs 

dagbok, utg. av H. Lundström (Tidskr. för det sv. folkbildningsarbetet). 
Gräfsnäs historia i dess tidigare skede (Namn o. Bygd, s. 272-280). 

Härtill komma Lampas arbeten i Ortnamnskommitténs tjänst, varom 
se ovan. Vidare smärre artiklar i tidningar och tidskrifter (anmälningar). 

Samuel Landtmanson. 



Meddelanden och aktstycken. 
Från D almålsordboken. 

1. Fsv. *navil? 

I sin ordbok upptar Söderwall — vid sidan av nalle — ett navil m. 
'navel'. Uppslagsformen är grundad på två belägg, båda med formen 
nafluelen (best. sg. ack.). Såvitt jag förstår, ge beläggen oss ej anledning 
att konstruera ett *navil. De tyda snarare på ett *navel med antingen 
akut eller grav accent. Det förra vore identiskt med dalmålets vitt 
spridda ndvii/ ndrel., som är väl belagt vid sidan av det svaga nrvel 

lartA ndvki etc. Detta fs-v. navel, starkt böjt och med akut eller 
grav accent, behöver givetvis ej gå tillbaka på ett annars obelagt *nav/. 
Det har i nyare tid utvecklats ur det svagt böjda navle dels på grund av 
de många sammansättningarna med navel- (äldre nalll-; se SAOB navle 
och jfr Kock, Sv. Ljudhist. IV 432), dels genom analogi med gavel, nagel 
m. fl. ord, som haft grav accent i paradigmets flesta former men akut 
accent i obest. sg. En vidare syn på den utveckling, som här endast 
kunnat antydas, ger Hesselman, Huvudlinjer i nordisk språkhistoria, 
s. 83-84. Den grava accenten i obest. sg. har bibehållits i ett ndvel, 
som finns bl. a. i stockholmskan och gotländskan (Säve-Gustavson navle). 
SAOB har i sin artikel navle ändrat Söderwalls navil till navel, dock utan 
att motivera ändringen. 

2. Stiernhielm nyckia f. 

Ordet nyekia f. är i änsv. veterligen belagt endast hos Stiemhielm 
och endast i pluralformen nyekior. Stiemhielm själv översätter ordet 
med lat. libuke, alltså närmast 'häktor'. För att bekräfta denna betydelse 
hänvisar A. Kock (Sv. Lm. XIII. 8, s. 9) till no. nykkja f. litegte' (Rosa); 
lika nära låge nog att hänvisa till det hälsingska nittja (Rz 470 b) och det 
dalska nyttja nittja 'ståltrådshake på spinnrocksvinge'. I dalmålet 
betyder ordet även 'krok på slända', en betydelse, mim återfinnes i Bureus' 
Sumlen (Sv. Lm., Bihang 1 215). 
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Kock är ej övertygad om, att 'häkta' är den rätta översättningen av 
Stiernhielms ord: »Något tvivelaktigt kan det vara, huruvida på just 
ifrågavarande ställe nyckior bäst återgives med vårt 'häktor', eller om 
ordet på 1600-talets toalettspråk hade en betydelse, som mera närmade 
sig den hos lyckior.» 

SAOB översätter nycka f. med 'ögla (av garn 1. band)'. För en över-
sättning i denna riktning talar.  dalmålets betydelse 'den mängd garn, 
som spinnes på en spinnrockskrok, innan man flyttar tråden', med exem-
pel som ig a smitt någo nfttjo (Mora) 'jag har spunnit en o. annan 
garnslinga'. 

3. Da' 'målets näst prep. 'hos, bredvid'. 

I Ovan-Siljan heter 'hos, bredvid' genomgående nest — näst. Det 
enda undantaget är, att Sollerön har variantformen ndsste, givetvis 
uppträdande endast före paus, alltså t. ex. ukkum a a'nn gänndji 
nässte 'vem (0: vilken lärare) har han gått för?' Apokoperad kan den 
lexikaliskt tvåstaviga formen på Sollerön uppvisa grav accent, t. ex. då 

eum nässt dem 'då vi äro hos dem'. 
Den dalska prepositionen är givetvis identisk med fsv. nwsta (Schlyter), 

nästa — nästet näste (Söderwall), som bl. a. betyder 'bredvid, hos'. 
Eenberg (1693) har från Mora och Orsa nästa och från Älvdalen nästä, 
t. ex. aingiäln uar,Ärrä stuod nästä diöm Älvdalen 'Vår Herres ängel 
stod bredvid dem' (Lukas 2: 9). Då den Orsafödde prästsonen Eenberg 
är en synnerligen tillförlitlig upptecknare av dalmål, synes det ej böra 
betvivlas, att vissa Ovan-Siljansbygder ännu vid slutet av 1600-talet 
bevarat exakt den fsv. formen, under det att i andra bygder ändelse-
vokalen a redan försvagats till det ä — e, som Sollerön än i dag bibehåller. 
Den fortskridande apokoperingstendensen har under 1700-talet gjort 
ordet ändelselöst så gott som överallt. På 1840-talet hör Carl Säve i 
Våmhus ann tioner näst prostim 'han tjänar hos prosten'. 

4. Dalmålets oräda f. 'otyg'. 

Det ord, för vilket dalmålsordboken använder uppslagsordet crräda, 
är belagt endast i Transtrand och uttalas brara. Det betyder 'någonting 
vämjeligt 1. motbjudande' (t. ex. om  lämlar) och är uppenbarligen iden- 
tiskt med det norska urxa f. avrsea' (Roas). Torp säger om det 
enkla ordet rxa: »Mulig tilknytning til rx n. 'ded krop', men ellers for 
rwda, samme ord som nyisl. hr.wöa 'skrxmmebillede'.» Dalmålsformen 
gör denna senare sammanställning otvivelaktig; ö'råra har framgått ur 
*fthrfflöa genom en i dalmålet (se Levander, Dalmålet II 7, 271, not 11) 
ingalunda ovanlig utveckling ö> r, i detta fall gynnad även av dissimila-
tion. Det norska uppslagsordet borde alltså rätteligen vara urxda. 
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5. Dalmålets rändil m. 'rännil'. 

Vid sidan av rännil (Rättvik, Bjursås, Nås, Malung) har dalmålet 
ett vida vanligare ränndil (Ovan-Siljan utom Sollerön, Rättvik, Ål, 
Floda). Hur skall d uppfattas? Adolf Noreen har för det motsvarande 
uppländska rändil (Bellmans rändel) förklarat d som ett »inskotts-d», 
uppkommet i plur *ränd. (se Grip, Skuttungemålets ljudlära, s. 131), 
en förklaring, till vilken Hellquist i sin ordbok anslutit sig. Det är möj-
ligt, att man bör se uppl. ränndil på detta sätt; för dalmålets räkning 
är förklaringen direkt osannolik. Mig veterligen finns ej i målet ett enda 
exempel på d-inskott i förbindelsen nnl; även i den fonetiskt närstående 
förbindelsen nnr är dylikt inskott sällsynt samt i huvudsak begränsat 
till de sydligare bygderna (se Levander, Dalmålet II 5), då ränndil där-
emot är det nordliga dalmålets normala form. Tvärtom låter dalmålet 
gärna d falla i en gammal ljudförbindelse ndl; så t. ex. har Mora a'nn0t 
mot Älvdalens q'rindrit (a. a. s. 105). Dessutom bör beaktas, att ingen 
enda Dalabygd synkoperar i i de med ändelse försedda formerna; det 
heter sålunda överallt rb2ndiler, ränndilär etc. 

Dessa överväganden ha medfört, att det synes mig troligare, att dal-
målets rändil fått sitt d från rand f., som i målet ej blott betyder 'kant, 
streck' o. dyl., utan även 'ränna, smärre dike, vattenfylld plogfåra' etc. 
Till jämförelse kan nämnas, att både rann f. n. 'sankt drag, rännil' 
och rann f. n. 'inre takås, takstång' i vissa Ovan-Siljansbygder ha 
biformen rannd. 

Lars Levander. 

Om preteritumsformene kröyp, föyk o. 1. 
1 min opposisjon ved Ingeborg Hoffs doktordisputas om »Skjetve-

målet» (sml. Sv. Lm. 1949, s. 53 ff.) og hennes svar (sst. s. 123 ff.) ble 
preteritumsformene kröyp, föyk o. 1. sterkt diskutert (sst. s. 76 f., 131 f., 
143). Vi har begge da oversett at disse formene også er sterkt utbredt 
i östsv. dialekter. Om utbredelsen av dem der har Hultman gitt opp-
lysning alt i avhandlingen »De östsvenska dialekterna» i »Finländska 
bidrag till svensk språk- och folklifsforskning» (1894), s. 220 og 269. 
Nye oplysninger om dem finner vi i hans »Efterlämnade skrifter» II 
(s. 185 f.) i »Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland» 
CCLXXIV (1939 ved R. Pipping og Olav Ahlbäck). Det siste sted heter 
det: »Svårförklarliga äro också de preterita med öy af 2 afljudsklassens 
starka verb, som förekomma i n. Vasa 1. åtminstone t. o. m. Mustasaari 
samt i Strömfors och Pyttis socknar i Nyland, t. ex. fvn. kraup : kröyp; 
fvn. saup: Ström., Pyttis söyp. I n. Vasa 1. är det endast hos verb med 
g i presensstammen man finner dylika preterita.» 
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Hultman har også prövd å forklare hvordan disse formene har opp-
stått, men han koller dem »svårförklarliga». I 1894 skrev han (s. 220): 
»Man måste väl antaga, att ett slags fonetisk analogibildning enl. pro-
portionen oy : y = öu : u egt rum.» I 1939 (forelesninger holdt 1909-11 
og 1926) skriver han i tilknytning tu l opplysninger om at öy bare fins 
hos verber med y i presensstammen fölgende: »Det läte därför tänka sig, 
att liksom presensformernas g uppkommit af iii p. gr. af ett föreg. r-
eller /-ljud, pret.-formens oy af samma anledning framgått ur ett äldre 
iQu, med i, analogiskt infördt ur pres.-formerna; alltså skulle kroyp, 
floyt utvecklats ur äldre *kriQup, *//iQut liksom krypa, flyta utvecklats 
af äldre kriiipa, flifita. Märkas bör, att det analogiska införandet af i, 
ur presensformerna i preteritum, som denna förklaring förutsätter, 
faktiskt föreligger i många sådana verb, där i-ljudet icke föregåtts af r 
eller kakum. 1 och följaktligen kvarst. ff. böjningar sådana som bjiid: 
bjeud, njfit : njout, tsiit : tsout, siful : sioud i dessa mål. Hvad Ström-
fors och Pyttismålen beträffar, läte det tänka sig, att tidigare också 
här endast verb med 9-  i presensformerna haft oy i preteritum, ehuru 
sedermera denna diftong på analogisk väg införts också i andra sv. vb. 
af 2 aflj.-klassen.» 

Hultman gjör så oppmerksom på at östsv. dialekter stundom også 
har öy for au i andre ord, f. ex. fvn. haukr : Nyl. höyk. En slik form fin-
ner han det enda vanskeligere å forklare. Men han sier: »Alldeles ute-
slutet är det icke, att här — och delvis måhända äfven i andra former 
med oy för fvn. au  — oy införts under den vacklan som rådt mellan 
diftongerna oy och ou samt högsvenskans o.» 

Den siste forklaring stemmer godt med den Ingeborg Hoff ga, men 
den han legger vekt på, kommer nr den jeg ga. Det er ikke bare etter 
r og 1 den fölgende j analogisk kunne overföres tu l pret. og virke omlyd. 
Når formene i norsk er påvist alt tidlig på 1400-tallet, kan den siste for- 
klaring hos Hultman ikke godt vwre mulig. 

Ellers vii jeg gjerne som tillegsopplysning meddele at jeg april 1941 
i Nord-Odal hörte preteritumsformen bjau ved siden av bau; i inf. og 
presens ble brukt bju - bjecr. Det viser at j her er overfört fra inf. og 
presens. 

I Svenska Landsmål 1949 (s. 143) har jeg visstnok gjort Ingeborg 
Hoff urett när det gjelder Kallstenius's eksempler med öi i pret. av 
visse sterke verber i värmlandsk. Kallstenius nevner ikke flere enn 
kröip, bröit, flöig og dessuten /öj, som står i en smrstilling. Dersom 
Kallstenius er så å forstå at det ikke fins flere eksempler, var det 
bare en slik form kröip, Ingeborg Hoff hadde utelatt i sin replikk i 
Sv. Lm 1949 (s. 132). 

Didrik Arup Seip. 
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Blekingska rettle och övergången kl> tl. 

Från Tving, Medelstads hd, Bleking, finns i LAL:s samlingar 'anteck-
nat växtnamnet rettle med upplysningen 'rettle blomma mä gredelina 
blomme — di likna kärin[g]atänne'. 

Man skulle snarast tro, att rettle är någon blåblommig art av familjen 
Leguminosw, ty käringatänder är ju i regel namnet på Lotus corniculatus. 
Från Tving och några andra socknar i Medelstads och östra härader i 
Bleking är emellertid käringatänder antecknat som namn på Primula 
veris, och de växter med gredelina blommor som närmast likna denna 
äro Primula farinosa samt vissa odlade former av Primula auricula. 
Den förstnämnda av dessa har emellertid i Tving det mot käringatänder 
svarande namnet gubbatänder. För aurikeln finns i LAL:s samlingar 
inget namn antecknat från socknen, och man undrar, om inte rettle kan 
avse denna växt. 

Att ett lånord i dialekterna förlorar en obetonad förstavelse är inte 
ovanligt, t. ex. tollerist el. tinerist 'artillerist', Selia 'Cecilia', maljerad 
'emaljerad', van jelom 'evangelium', spital 'hospital', spektor 'inspektor', 
och man kan mycket väl tänka sig ett bortfall av första stavelsen även 
i ordet aurikler. Från Gårdby, Öland, finnes antecknad formen ?Ariki°, 
där dock sista komponenten i första stavelsens diftong kvarstår.' 

Om i Tving hela diftongen i aurikler fallit, så bör en form *rickle el. 
*reckle ha uppkommit, ty ändelsens r faller regelbundet, t. ex. tänne 
'tänder', vente 'vinter', och z sänkes till x (i grov beteckning ofta skrivet e) 
el. e liksom i fisk 'fisk', hYsti el. &ah 'riktig', selke 'silke', selve 'silver', 
slika, s., 'sticka' osv. Emellertid möter i östra Bleking och sydöstra 
Småland sporadiskt en övergång kl> tl. Karl Nilsson skriver sålunda i 
Ord och talesätt från sydöstra Blekings strandbygd och skärgård, s. 74, 
kyttling 'kyckling', och denna form finnes även belagd i LAL:s samlingar 
från östra hd: tssYtim (Ramdala), ts4t1z.g (Jämjö), tsoWam (Tjurkö). 
Även i ordet murkla finna vi denna övergång i Småland: i Konga hd 
n4tia (Långasjö), mål?tla (Älmeboda), rnilatla (ö. Torsås), och i S. Möre 
hd nåtla (Vissefjärda), måttel, ob. pl. måttler (Gullabo), meital, best. sg. 
måttlan (Torsås), samt i Medelstads hd i Bleking: ob. pl. mi)22tla (Erings-
boda), ob. pl. motle (Tving), best. sg. mottlan (Rödeby). I överensstäm-
melse härmed ha vi alltså i stället för det väntade *reckle genom över-
gången kl> tl fått formen rettle 'aurikler'. 

1  Diftongens första komponent har fallit även i det i Lunds stad iakttagna 
ulniklan, ehuru ordet här tydligen anslutits till namnet Ulrika, varför ett 1 
inskjutits. 

Sten-Bertil Vide. 
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Svensk folkmålslitteratur 1945-1948. 
Förtecknad av J. C. SUNE LINDQVIST. 

Föreliggande bibliografi avser att förteckna under åren 1945-
1948 utkomna arbeten om svenska folkmål samt texter på folk-
mål, i de olika avdelningarna nedan upptagna under resp. a och b. 

I. Allmänt. 
a. _ANDERSEN, HARRY & POUL, Bibliography of Scandinavian philology. 

17 (From the middle of 1941 to the middle of 1943) — 18 (From 
the middle of 1943 to the middle of 1945). (Acta philol. scand., 
17, 1943-45, s. 201-304; 18, 1945-48, s. 324-490.) 1 

'Dialects' 17, s. 238-244; 18, s. 381-401. 
ERIKSSON, MANNE, Dialektuppteckningens metoder med särskild 

hänsyn till sammanhängande texter. (Svenska landsmål, 69 (1946; 
tr. 1947), s. 32-57.) 2 

—, Intresset för de svenska dialekternas utforskande. (Svensk bygd 
och folkkultur, 1, Sthlm 1946, s. 47-59.) 3 

LINDQVIST, J[OHN] C[ARL] SUNE, Svensk folkmålslitteratur 1941-44. 
(Svenska landsmål, 66/67 (1943/44; tr. 1945), s. 309-322.) 4 

Nordisk Samarbejde juden for Sprog- og Kulturgeografi. (Det förste 
Nordistmöde i Köbenhavn den 24.-26. Januar 1946, Khvn 1947, 
s. 120-129; [även i] Acta philol. scand., 19, 1947, s. 120-129.) 5 

'Indledning' av Natan Lindqvist (s. 120-128), 'Indlwg' av Poul An-
dersen (s. 128-129), Anders Bjerrum (s. 129). 

NORLIND, W[ILHELM], Bibliografi [över nordisk filologi] för 1941, 
1942 och 1943. (Arkiv f. nord. filol., 60, 1945, s. 256-294.) 6 

'Dialekter', s. 276-279. 
Svensk bygd och folkkultur i samling, forskning och vård. Under 

red. av Sigurd Erixon och Åke Campbell. D. 1-4. Sthlm 
1946-48. 4:o. 7 

Ortnamns-, person-, sak- m. fl. reg. i D. 4. — Arbetet inneh. redogörelser 
för hembygdsrörelsen i olika landskap och för föreningars och institutio-
ners verksamhet, av intresse även för folkmillsforskningens historia. — 
Jfr 3. 
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Undersökning av svenska dialekter och folkminnen 1941-47. (Sven-
ska landsmål, 66/67 (1943/44; tr. 1945), 68 (1945; tr. 1946), 69 
(1946; tr. 1947), 70 (1947; tr. 1948), 71 (1948).) 8 

Landsmåls- och folkmirmesarkivets i Uppsala årsberättelser. Av Dag 
Strömbäck. 1941-43 (66/67, s. 325-344), 1943-44 (68, s. 151-161), 
1944-45 (69, 8. 175-186), 1945-46 (70, s. 209-220), 1946-47 (71, s. 
158-170). — Landsmålsarkivets i Lund årsberättelser. Av Gunnar Hed-
ström. 1941-43 (66/67, 8. 345-355), 1943-44 (68, s. 162-167), 1944-
45 (69, 8. 187-193), 1945-46 (70, s. 221-226), 1946-47 (71, s. 171-
176). — Årsberättelser från Institutet för ortnamns- och dialektforskning 
vid Göteborgs högskola. 1941-43, av Hjalmar Lindroth (66/67, s. 
356-360), 1943-44, av Hjalmar Lindroth (68, s. 168-170), 1944-45, 
av Hjalmar Lindroth (69, s. 194-196), 1945-46, av Ture Johan-
nisson (70, s. 227-228), 1946-47, av Ture Johannisson (71, s. 177-
178). 

ABRAHAMSON, ERIK, Genmäle 2 [till Lindroth, Hj., Kritiken mot 
ortnamns- och dialektinstitutet i Göteborg, och Larsson, E., Svar 
på Erik Abrahamsons och Otto A. Larssons genmälen, båda i Ar-
kiv f. nord. filol., 57, 1944]. (Arkiv f. nord. filol., 60, 1945, s. 241- 
244.) 9 

—, Västsvenska dialektord. 2. (Meijerbergs arkiv f. sv. ordf orskn., 
7, 1948, s. 73-87.) 10 

Sakreg., ordreg. 

BUCHT, TORSTEN, Anteckningar om tröndska och norrländska 
hassa, has. (Saga och sed, 1944 (tr. 1945), s. 41-51.) 11 

EJDER, BERTIL, Adjektivändelsen -er i de nordiska språken, särskilt 
i svenskan. Lund 1945. 8:o. xxiv, 262, (1) s. (Akad. avh. Lund.) 
(Lundastudier i nord. språkvet., 3.) 12 

Ordreg. — Dialektförhållanden särsk. s. 17-53. 

Elmo, SVEN, Morkulla. (Meijerbergs arkiv f. sv. ordforskn., 7, 1948, 
s. 64-72.) 13 

EKENVALL, V[ERNER], Kärnstavens benämningar på svenskt språkom-
råde. (Svenska landsmål, 69 (1946; tr. 1947), s. 58-80, 1 karta.) 14 

ESKERÖD, ALBERT, Årets äring. Etnologiska studier i skördens och 
julens tro och sed. With an English summary. Sthlm 1947. 4:o. 
381 s. (Akad. avh. Stockholm.) (Nord. museets handl., 26.) 15 

FORNER, LARS, De svenska spannmålsmåtten. En ordhistorisk och 
dialektgeografisk undersökning. Upps. 1945. 8:o. 238 s., 6 pl. 
(Akad. avh. Uppsala.) (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs 
akad., 14: Studier till en sv. dialektgeogr. atlas, 1.) 16 

Rec. i Sv. landsm., 68 (1945; tr. 1946), s. 134-143, av D. 0. Zetterholm; 
ib., s. 109-110, en av F:s avh. föranledd artikel 'Fjärding och kappe' av 
Lars Levander. 

GEIJER, HERMAN, Bygdemålen [i Jämtland och Härjedalen]. (Jämt- 
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land och Härjedalen. Red. av Hanna Rydh, Upps. 1948, s. 462- 
467.) 17 

HEDBLOM, FOLKE, Boland. (Namn och bygd, 35 (1947; tr. 1947- 
48), s. 127-153.) 18 

—, De svenska ortnamnen på säter. En namngeografisk undersökning. 
Lund 1945. 8:o. xix, 269, (1) s., 8 kartor. (Akad. avh. Uppsala.) 
(Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs akad., 13: Studier till en 
sv. ortnamnsatlas, 2.) 19 

Särsk. 'Appellativer med betydelsen »fäbodställe» i nysvenska dialekter' 
(s. 6-14), 'Appellativet säter »fäbodställe* i nysvenska dialekter' (s. 24-
35.) 

HESSELMAN, BENGT, Huvudlinjer i nordisk språkhistoria. II. 1. 
Upps. & Sthlm (tr. i Upps.) 1948. 4:o. viii, 202 s. (Nord. kultur, 
3/4.) 20 

Rec. i Sv. landsm., 72 (1949), s. 171-181, av Manne Eriksson. 

—, Omljud och brytning i de nordiska språken. Förstudier till en nor-
disk språkhistoria. Sthlm & Köpenhamn (tr. i Upps.) 1945. 8:o. 
114, (1) s. (Nord. texter och undersökningar, 15.) 21 

Rec. i Namn o. bygd, 33 (1945; tr. 1945-46), s. 196-205, av Valter Jans-
son; i Sv. landsm., 70 (1947; tr. 1948), s. 198-202, av D idrik Arup Seip. 

HOLMBERG, BENGT, Tomt och toft som appellativ och ortnamnsele-
ment. Upps. 196. 8:o. xx, 349 s., 14 kartor. (Akad. avh. Upp-
sala.) (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs akad., 17: Studier 
till en sv. ortnamnsatlas, 4.) 22 

Särsk. 'Orden tomt, toft i nyare svenska dialekter' s. 35-59. 

HOLMKVIST, ERIK, Bergslagens hyttspråk. Upps. 1945. 4:o. vii, 
117, (2) s. 23 

ImEN, G[ÖSTA], Bellis perennis. Dess provinsnamn i Skåne och an-
gränsande landskap. Lund 1947. 8:o. 31 s. (Ur: Medlemsblad 
för Svenska ungdomsringens Skånedistrikt, 1947.) 24 

JOHANNISSON, TURE, Andöva. En studie i nordisk ordbildning och 
semantik. (Meijerbergs arkiv f. sv. ordforskn., 7, 1948, s. 117- 
149.) 25 

Sakreg„ ordreg. 

LANDTMANSON, SAMUEL, En samling dialektord från tiden omkring 
1800. (Svenska landsmål, 71 (1948), s. 38-43.) 26 

Samlingen inneh. uppgifter särsk. från Västergötland, Småland och Väst-
manland. 

—, Till frågan om götamålens r och h. (Svenska landsmål, 68 (1945; 
tr. 1946), s. 112-116.) 27 

LARSSON, OTTO, [Genmäle till Lindroth, Hj., Kritiken mot ortnamns-
och dialektinstitutet i Göteborg, och Larsson, E., Svar på Erik 
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Abrahamsons och Otto A. Larssons genmälen, båda i Arkiv f. nord. 
fiol., 57, 1944.] (Arkiv f. nord. fiol., 60, 1945, s. 244-245.) 28 

LEVANDER, LARS, Lcidig 'vår'. (Svenska landsmål, 70 (1947; tr. 
1948), s. 190-192.) 29 

LINDQVIST, NATAN, Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning. 1. 
Text. 2. Kartor. Lund 1947. 8:o. 76; [82] s. (Skrifter utg. ge- 
nom Landsmålsarkivet i Lund, 2.) 30 

Rec. i Sv. landsm., 71 (1948), s. 149-157, av Lennart Moberg. 

LOMBARD, ALF, Sydsvenska och uppsvenska. Bidrag till en jämf ö - 
relse mellan två former av svenskt riksspråk. (Arkiv f. nord. filol., 
60, 1945, s. 1-72.) 31 

Ordreg. 
LUNDAHL, IVAR, Två dialektala namn på gröngölingen (Piens viri-

dis) [vassvip, grönälg]. (Meijerbergs arkiv f. sv. ordforskn., 7, 
1948, s. 1-9.) 32 

Sakreg., ordreg. 

MAGNUSSON, Bo, Vår 'ver'. (Nysvenska studier, 26 (1946), s. 47- 
54.) 33 

MATTISSON, KARL, Lokatten, nekakråkan, gullkråkan och lakatten. 
En orientering i sädesinbärgningens terminologi. (Skånes hem- 
bygdsförbunds årsbok, 1948, s. 109-128.) 34 

MODEER, IVAR, Studier över slutartikeln i starka femininer. Upps. 
& Lpz (tr. i Upps.) 1946. 8:o. 157, (1) s. (21 kartor i texten). 
(Upps. univ:s årsskrift, 1946: 2.) 35 

Rec. i Sv. landsm., 69 (1946; tr. 1947), s. 145-166, av Karl-Hampus 
Dahlstedt. 

De nye Omlyds- og Brydningsteorier. (Det förste Nordistmöde i 
Köbenhavn den 24.-26. Januar 1946, Khvn 1947, s. 3-61; [även 
i] Acta philol. scand., 19, 1947, s. 3-61.) 36 

'Indledning' av Ture Johannisson (s. 3-7), 'Indlieg' av Harry Ander-
sen (s. 15-18), Johs. Bröndum-Nielsen (s. 18), Valter Jansson 
(s. 36-43), Assar Janz6n (s. 12-15), Natan Lindqvist (e. 18-36), 
Arnold Nordling (s. 43-44), John Svensson (s. 7-12, 45-61), Per 
Wieselgren (s. 44-45). 

PALMER, JOHAN, Språkutveckling och språkvård. Lund (tr. i Malmö) 
1945. 8:o. 188 s. (Skrifter utg. av Modersmålslärarnas fören., 64.) 

'Rikstalspråk och dialekt' s. 28-32. 37 

PIPPING, ROLF, östsvenskt och sydsvenskt. (Arkiv f. nord. filol., 
60, 1945, s. 218-226.) 38 

SAHLGREN, JÖRAN, Blacksta och Rickeby. Ortnamn och ordgeografi. 
(Namn och bygd, 32 (1944; tr. 1944-15), s. 204-213.) 39 

WESSEN, ELIAS, Våra folkmål. 2:a uppl. Sthlm (tr. i Lund) 1945. 
8:o. 96 s. — 3:e uppl. 1948. 95 s. 40 
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ZETTERHOLM, D[ELMAR] 0[LoF], Bortfall av t och d (6) i de nordiska 
språken. (Uppsala univ:s årsskr., 1948: 13: Språkvet. sällskapets 
i Uppsala förhand., 1946-48, s. 77-92.) 41 

—, De nya linjerna i dansk dialektforskning. [Även rec. av Bjer-
rum, A., Fjoldemålets Lydsystem, Khvn 1944.] (Nysvenska stu- 
dier, 25 (1945), s. 103-120.) 42 

Berör även svensk dialektforsk-ning. 
, »Den springande punkten.» (Nysvenska studier, 27 (1947; tr. 
1948), s. 83-91.) 43 

Om supradentala och kakuminala n-ljud. 
, Norrländska ord- och accentstudier. (Svenska landsmål, 68 
(1945; tr. 1946), s. 81-108.) 44 

b. BERGSTRAND, CARL-MARTIN, Våra gamla berätta. Folkminnen från 
Västsverige. Gbg 1944. 8:o. 110, (2) s. 45 

Inneh. uppteckningar helt el. delvis på folkmål. 
HALLIN, WALDEMAR, Svenskt folkmål. Skämt och allvar på vers 

och prosa på olika svenska dialekter. Sammanställt. Sthlm 1948. 
8:o. 336 s. 46 

Antologi av »texter av skönlitterär art på dialekter från alla delar av Sve-
rige och Svensk-Finlands. — Ordförklaringar i texten. Kortfattade biogra-
fiska uppgifter om författarna s. 324-330. 

Sagor, sägner, legender, äventyr och skildringar av folkets levnads-
sätt på landsmål, huvudsakligen ur landsmålsföreningarnas sam-
lingar. Utg. av J. A. Lundell, Manne Eriksson, Gunnar 
Hedström m. fl. 1-3. Sthlm 1881-1946. 8:o. (Nyare bidrag 
till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv, 3: 
2-4.) 47 

Texter från svenskt språkområde utom Skåne. 1881-1946. 500 s. (5. 
337-448 utg. 1945 som H. 240 fr. början av Sv. landsm., titelbl., s. 449 
—500 utg. 1946 i H. 245 fr. början av samma tidskr.;  i nämnda delar av 
arbetet ingå texter från Blekinge, Bohuslän, Halland, Småland, Öland.) — 

Se nr 107. — 3. Efterskrift, sak- och personregister av Manne Eriks-
son. 1945. 30, (1)s. 

II. Särskilda landskap. 
A. Götaland. 

Blekinge. 
b. LJUNGCRANTZ, STEN, Backlagsrim. Karlskrona 1948. 8:o. (79) s. 

Bohuslän. 48 
a. BJÖRSETH, BERTIL, Dialekt och riksspråk i en bohuslänsk socken [Öds-

mål]. Gbg 1946. 4:o. viii, 306, (1) s. (Akad. avh. Göteborg.) 49 
Ordreg. — Rec. i Arkiv f. nord. filol., 62 (1947), s. 286-290, av Elov S il-
f ors; i Nysv. stud., 26 (1946; tr. 1947), s. 188-202, av D. 0. Zetterholm. 
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JANZEN, ASSAR, Emilie Flygare-earlen. En studie i 1800-talets ro-
mandialog. Gbg 1946. 8:o. 183, (1), (12) s. (Göteborgs kungl. 
vet.- och vitt.-samhälles handl., F. 6, A: 3: 4.) 50 

Särsk. kap. 3 'Talspråk och dialekt i Emilie Flygare-CarkSns romaner', s. 
88-183. — Med landsmålsalf. är upptecknat ett återgivande på bohus-
länsk dial. av en av författarinnans dialogtexter, s. 145-173. 

OLSSON, HELMER, Folkliv och folkdikt i Vättle härad under 1800-
talet. Upps. 1945. 8:o. 300 s. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav 
Adolfs akad., 12.) 51 

Ordlista, ortnamnsreg., sakreg. 
b. BERGSTRAND, CARL-MARTIN, Bohuslänska sägner. Utg. Gbg 1947. 

1947. 8:o. 202, (3) s. 52 
Enstaka ord på dialekt. 

& HENDRY, JAMES WALDEMAR, Gammalt från Tjörn. Uddevalla 
1948. 8:o. 175 s. 53 

Häri ord och uttryck på dialekt. 
RINMAN, TURE, Generasjonen. (Segel och motor, 1946: 1, s. 38- 

40.) 54 
Dialogen till stor del på bohuslänska. 

TALLBERG, GUNNAR, När morfar rodde. (Hällungen, 1945, s. 47, 
56.) 55 

[WETTERSTRÖM, EVALD], Kattrins poäsialbom. Rim på rene klare 
olostemårt åtte E. W. Treje opplawe. Gbg 1948. 8:o. 44 s. 56 

Dalsland. 
b. CRONHOLM, DAVID, E lita hikstoria om hövert Hellvettetjarnet op- 

panföre Råstock fått sitt gremme namn. (Hembygden. Utg. av 
Dalslands forum.- o. hembygdsförb., 1947, s. 43-45.) 57 

LARSEN, HJALMAR, Dalbohumor. (Färgelanda, 27 (1946): 1, s. 15- 
21; 2, s. 16-20.) 58 

Häri åtskilliga dialektord. 
Dalslandshistorier. Till Dalslands gilles i Stockholm trettioårs-

jubileum samlade. Utg. av Dalslands gille i Stockholm. Sthlm 
(tr. i Lund) 1946. 8:o. 160 s. 59 

Dialogerna till stor del på dialekt. 
Gotland. 

a. GUSTAVSON, HERBERT, Gutamål och rikssvenska. (Boken om Got- 
land, 2, Visby (tr. i Sthlm) 1945, s. 531-539.) 60 

Häri språkprov s. 538-539. 
Gutamålet. En historisk-deskriptiv översikt. 2. Sthlm (tr. i 

Upps.) 1948. 8:o. 239, (1) s. (Svenska landsmål, B. 50.) 61 
Ordreg. 
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Gotländsk ordbok. På grundval av C. och P. A. Säves samlingar 
red, av Herbert Gustavson. Bd 2. 0—Ö. Tillägg och rättel-
ser. Efterskrift. Upps. & Khvn (tr. i Upps.) 1941-45. 8:o. S. 
681-1271, liii s. (Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Upp- 
sala, A: 2.) 62 

1945 utkom H. 5 (s. 913-1271, liii s.). — Rec. i Namn o. bygd, 33 (1945; 
tr. 1945-46), s. 192, av J. S[ahl]g[re]n; i Rig, 31 (1948), s. 76-77 (Ord-
böcker såsom etnologiska källor), av R. Jirlow. 

HEDENSTRÖM, CARL-HENRIK, Näringsfång vid den gotländska syd-
kusten. Några anteckningar från en undersökningsresa 1917. 
(Gotländskt arkiv, 17 (1945), s. 72-85.) 63 

Häri åtskilliga dialektord. 
HÄGG, JACOB & ERIK, Bilder från Gotland. Sthlm 1945. 4:o. 172, 

(1) s. 64 
Texten av Erik Hägg. — Häri enstaka dialektord, särskilt i kap. 'Fiskare, 
fiske och folktro' (s. 133-146). 

SÄVE, P[ER] A[RviD], Gotländska lekar. Samlade. Utg. av Herbert 
Gu s t avs o n. Upps. & Sthlm (tr. i Upps.) 1948. 8:o. viii, 284, (1) s. 
(Svenska lekar, 1.) (Kungl. Gustav Adolfs akad.) 65 

Ordf örklaringar, person-, ort-, sakreg. 
b. Jfr 60. 

ARLQVIST, DAVID, Gotlänningar. Visby (tr. i Motala) 1945. 8:o. 
172, (1) s. 66 

Nya uppl. 1945, 1946. — Dialoger m. m. på folkmål. 
ERLANDSSON, TH[EopoR], En döende kultur. Saml. 3. Gotländskt 

i sägn och sed. Visby 1946. 8:o. 303 s. 67 
Häri texter, bl. a. visor, och enstaka ord på gotländska. 

KLINTBERG, HENR[IK], Drag ur livet på en Hallute-gård i När under 
1850-1870-talen. (Svenska landsmål, 71 (1948), s. 85-117.) 68 

Häri ord och texter på När-mål. 
NORDIN, FREDRIK, Gullhånnä i Digarråir. [Dikt.] [Ny uppl.] [Vis- 

by] (tr. i Sthlm) 1946. 8:o. 8 s. 69 
S. 8 prosastycke av Th. Erlandss on. 

Halland. 
a. EJWERTZ, AXEL, Människor och förhållanden på Ebbaredsgården. 

(Halland. Vår bygd, 32 (1947), s. 43-51.) 70 
Häri en del dialektord. 

PETERSON, P[ATRIK] N[EHARD], Ordbok över Valldamålet. Lund 
[1935—]1946. 4:o. 1571 s. (Skrifter utg. genom Landsmålsarki- 
vet i Lund, 3.) 71 

1946 utkom H. 10: vuksen — övri; Tillägg och rättelser; Register; Titelblad 
och förord. 
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SANDKLEF, ALBERT, August Bondeson som upptecknare och utgivare 
av folkdiktning. (Halland. Vår bygd, 31 (1946), s. 3-38. 72 

Häri flera uppteckningar av folkvisor, sägner, sagor på folkmål från Hal-
land och Småland. 

b. Jfr 72. 
CHRISTIANSSON, OLOF, Hallandshistorier. Samlade. Med förord av 

Fredrik Ström. Sthlm 1946. 8:o. 231, (1) s. 73 
Dialogerna delvis på folkmål. 

Skåne. 
EMBENIUS, Nus, Ivar Jönsson i Arne och hans skånska dikt. (Bya- 

hornet, 4 (1945), s. 768.) 74 
INGERS, INGEMAR, Karl Ahrling. En bortgången diktare på skåne- 

mål. (Byahornet, 7 (1948), s. 1256-1258.) 75 
Häri dikter av A. på målet i Oxie härad. 

LENGERTZ, WILLIAM, Journalist och skald. Ett porträtt av Jean Qui 
Pleure [pseud. för: Sam Kellin] samt en journalisthistoria. (Jul i 
Ringsjöbygden, 1945, s. 18-19.) 76 

LJUNGGREN, K[ARL] G[usTAv], Studier över sydsvenska ortnamn. 
Lund 1948. 8:o. 75 s. (Lundastudier i nord. språkvet., 5. — 
[Även i:] Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, 1946/48, s. 
3-72.) 77 

Särsk. 'Exkurs. Al och åll i skånska ortnamn', 8.11-14. 
Jfr 75. 
AHRLING, KARL, Ve häradsskälled. Skånedikter på Oxie-dialekt. 

Malmö 1948. 8:o. 72 s. 78 
Förklaringar, anvisningar för uttalet s. 67-69. 

BERNHOFF, OLLE, Ugetalet. [Dikt.] (Göinge hembygdsförenings års- 
bok, 1947, s. 96.) 79 

BIRKEDAL, OLOF, Ordspråk och gåtor. (Munka Ljungby folkhög- 
skolas elevförbund. Årsskrift, 1945, s. 18-23.) 80 

Från N. och S. Åsbo härader. 
Byahornet. Skånsk revy. Arg. 4 (1945)-7 (1948). Malmö 1945- 

48. 4:o. 81 
6 nr årligen. — Häri dikter och prosastycken helt el. delvis på skånska av 
Karl Ahrling (7; se ovan 75), Per Andersson i Hessleberga (5, 6; Bara. 
mål), Fritz Bengtsson (7; Söderås-mål), Olof Bernhoff (4; Orkeneds-
mål), Axel Ebbe (4), Elly Hallgren (5, 7; österlenmål), Johan Holm-
strand (5-7; Limhamnsmål), Ivar Jönsson (4), Nils Jönsson (4-
6; Göinge-mål), Lennart Kjellgren (5, 6), Sigfrid Malmberg (7), 
Nils Ludvig Olsson (4, 5), Carl Gotthard Persson (5, 6; Torna-mål; 
kort inledn. av Ingemar Ingers: 5, s. 899), Olof Rasmusson (4), Da-
niel Rydsjö (6), Theodor Tufvesson (5), Henrik Wranft (7; Öster-
lenmål), Gerda Åkesson (7; Bara-mål). 
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EDSON-DREIERSTRÖM, ELSIE MARIA, Viken. Nu sidder de en gam- 
mel mor... [Dikt.] (Kullabygd, 20 (1947), s. 61-62.) 82 

EHRENBERG, AUGUST, Allmogen i Albo härad under 1880-talet. Kris- 
tianstad 1945. 8:o. 120, (1) s. 83 

Häri enstaka ord, visor och talesätt på dialekt. 

HALLGREN, ELLY, Pär Jinsen i Mossen å anned folk. Värs ifrå Öster- 
len. Malmö 1947. 8:o. 62, (1) s. 84 

Ordförklaringar, anvisningar för uttalet s. 59-62. — På folkmålet i södra 
Ingelstads härad. 

Hushållning och levnadssätt i Skåne. Efter olika meddelare utg. av 
J. A. L un de 11. Sthlm 1921-45. 8:o. 75, (1) s. (Svenska lands- 
mål, B. 46.) 85 

S. [1]-6, 53-75, (1) utg. 1945 som H. 244 fr. början av Svenska lands-
mål. 

APPSSON, BROR, Den gamle dragonen [Sven Ekberg]. (Göinge hem- 
bygdsförenings årsbok, 1947, s. 76-91.) 86 

Häri berättelser av Sven Ekberg, delvis på dialekt, s. 82-91. 

JÖNSSON, N[ILS], Göingebygdens ordstäv. (Skånegillet i Stockholm. 
Årsskrift, 1945, s. 42-54.) 87 

Jul i Göinge. Göinge häraders årsskrift. Arg. 24 (1945)-27 (1948). 
Hässleholm 1945-48. Fol. 88 

Dikter och prosastycken, helt el. delvis på skånska, bl. a. av 011e Bern-
. hoff (24, 25; Örkenedsmål), Nils Jönsson (24, 25). 

Jul i Ringsjöbygden. 1945. Hörby 1945. 4:o. 89 
Häri dikter och prosastycken, helt el. delvis på skånska, av Nils Arton, 
Sam Kellin, Anders Ohlsson, Olof Rasmusson, Daniel Rydsjö. 

LJUNG, ANDERS, Ett besök hos Grava-Karna. (Gärds härads hem- 
bygdsförenings årsbok, 12 (1947), s. 58-60.) 90 

—, Tidsbild från Djurröd. Bygdemål från Gärds. (Gärds härads 
hembygdsförenings årsbok, 11 (1946), s. 75-77.) 91 

MATTISSON, KARL, Lägga båustaeg. (Skånes hembygdsförbunds års- 
bok, 1946, s. 43-66.) 92 

Skildring av det skånska halmtaket på målet i Strövelstorps socken, S. 
Åsbo härad. — Ordförklaringar. 

NEUMAN, ERNST, Färjmannen berättar. (Gärds härads hembygds- 
förenings årsbok, 13 (1948), s. 32-39.) 93 

NILSSON, ERLA, Om gamla lekar och ramsor. (Munka Ljungby folk- 
högskolas elevförbund. Årsskrift, 1945, s. 25-28.) 94 

NILSSON, MARTIN P:N, Hanavrå Måns. (Svenska landsmål, 69 (1946; 
tr. 1947), s. 81-85.) 95 

En anekdot på folkmål från V. Göinge med kommentar. 
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—, Två gengångaresägner. (Svenska landsmål, 70 (1947; tr. 1943), 
s. 185-189. 96 

Upptecknade i V. Göinge. 

NILSSON, OLA, Ordspråk och talesätt från Linderöd och Äsphult. 
Upptecknade av Ola Nilsson och meddelade av Ingemar Inger s. 
(Gärds härads hembygdsförenings årsbok, 10 (1945), s. 71-77.) 97 

OHLSSON, ANDERS, Musikanter och Mikaelikniktar. Skånska toner 
och typer. Slågarp (tr. i Malmö) 1946. 8:o. 103, (1) s. 98 

OLSSON, NILS LUDVIG, Byahornet. Skånsk vers. 3:e uppl. Malmö 
1947. 8:o. 78, (2) s. 99 
, Di å vi. Skånsk vers. [Ny uppl.] Malmö 1946. 8:o. 76, (2) s. 100 

Mä träsko å läsko. Dikter. [Av] Nils Ludvig. Lund 1946. 8:o. 
82 [o: 80] s. 101 

2 uppl. 1947. 

Solvännare. Dikter. Malmö 1946. 8:o. 72, (2) s. 102 
Träskofiolen. Skånsk vers. [Ny uppl.] Malmö 1946. 8:o. 80, 

(2) s. 103 
OSSIANNILSSON, SÖLVE, Skånsk humor. En antologi sammanställd. 

Företal av Nils Ludvig [Olsson]. Lund (tr. i Malmö) 1948. 
8:0. 246 s. 104 

Häri bidrag på skånska av 16 författare från äldre och senare tid. 

RYDSJÖ, DANIEL, Ja kommor ihu . Vers och prosa på mellan- 
skånskt landsmål. Lund 1947. 8:o. 107 s. 105 

2 uppl. 1947. 

Resetalaren. [Berättelse.] (Orupssippan, 20 (1946), s. 34.) 106 
Sagor, sägner, legender, äventyr och skildringar av folkets levnads-

sätt på landsmål, huvudsakligen ur landsmålsföreningarnas sam-
lingar. Utg. av J. A. Lundell t, Manne Eriksson, Gunnar 
Hedström m. fl. 2. Texter från Skåne. Utg. av Ingemar 
Inger s. Sthlm 1945. 8:o. 43, (3) s. (Nyare bidrag till kännedom 
om de svenska landsmålen och svenskt folkliv, 3: 3.) 107 

Skåneland. Skånsk hembygdstidning. Årg. [1] (1945)-4 (1948). 
Hälsingborg (tr. i Hälsingborg & Malmö) 1945-48. 4:o. 108 

Häri bidrag i bunden och obunden form helt el. delvis på skånska av Nils 
Arton (3), Fritz Bengtsson (1), Fredrik Blennow (4), Ethel Jo-
hannesson (1), Jens i Fjöntinge [pseud. för Frans Nilsson] (1, 2), 
Nils Jönsson (1-4), Sam Kellin (1), Ellen Lundh-Skarvik (2, 3), 
Axel de la Nietze (4), Anders Ohlsson (1-4), Olof Rasmusson 
(1-4), Daniel Rydsjö (1, 2, 4), Hilding Strandh (3), Ernfrid 
Tjörne (1-3). 

Säasä. Skånsk samling. Red.: Ernfrid Tjörne, Anders Ohlsson 
[fr. o. m. 5:] och Fritz Bengtsson. D. 4-6. Slågarp (tr. i 
Malmö) 1945-48. 8:o. 109 
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Häri dikter och prosastycken på skånska av Fritz Bengtsson (4; Kåge-
röds-mål), Olof Bernhoff (5; Göinge-mål), 0[1a] Cappelin (5; Kiviks-
mål), Einar Holmberg (4), Ingemar Ingers (6; Tottarps-mål), Len-
nart Kjellgren (4, 5), A[nders] L[ju]ng (4, 5; Gärds-mål), Anders 
Ohlsson (4-6), J. Aug. Persson (6; Bara-mål), Wille P. [pseud. för 
J. Wilhelm Petersson] (4), Ernfrid Tjörne (4-5). 

TUFVESSON, THEODOR, Sed och sägen i Borrby och Österlen. Några 
barndomsminnen. (En socken berättar. Glimtar från Borrby soc- 
ken genom tiderna, Lund 1945, s. 137-156.) 110 

Häri kortare texter och enstaka ord på folkmål. 
ÅKESSON, GERDA, I stuan å po vången. (Bara-mål.) Malmö 1947. 

8:o. 95, (1) s. 111 

Småland. 
EKENVALL, VERNER, En gammal ordlista från Västbo härad. Utg. 

(Svenska landsmål, 66/67 (1943/44; tr. 1945), s. 104-122.) 112 
ELGSTRÖM, A[LBIN], Folkmålet i Älghult. [2.] (Älghults-krönika, 5, 

1948, s. 113-118.) 113 
LINDQVIST, NATAN, Dialekt och ortnamn i Nässjöbygden. (Nässjö-

bygden och sparbanken, Nässjö (tr. i Oskarshamn) 1947, s. 43- 
70.) 114 

MAGNUSSON, KARL, Så var det den tiden. Lund (tr. i Malmö) 1945. 
8:o. 193, (1) s. 115 

I texten anföras enskilda ord ur folkmålet i Hänger. 
VILLSKOG, JON, Törnsfall. En sockenbeskrivning. (Tjustbygdens 

kulturhistoriska förening. Meddelande, 3 (1945), s. 5-136.) 116 
Kap. 'Vintemotdragningen i Gamlebyviken' (s. 129-136) inneh. dialekt-
ord inom fiskets terminologi. 

HAAK, VICTOR, Skrattsalver. Dikter på nordsmåländskt landsmål av 
Danjel ve Korsgrinna, [pseud. för] Victor Haak. Lönne- 
berga 1948. 8:o. 176 s. 117 

HÅKANSSON, GUSTAF, Om backstugesittarna och deras liv på 1800-
talet. (HyMn Cavallius-föreningen för hembygdskunskap och 
hembygdsvård. Årsbok, 1947, s. 39-59.) 118 

Häri kortare uppteckningar på olika sockenmål i Kronobergs län. 
JOHANSSON, KARL] W[rrus], Johan i Västhorja [Johan Malcolm, 

1864-1945]. (Från Finnveden. Värnamo folkhögskolas elevför- 
bands årsbok, 23 (1945), s. 20-25.) 119 

Häri text på. Västbo-mål efter J. Malcolm. 
Sjösåsboken. Utg. av Sjösås pastorats hembygds- och fornminnes-

förening. D. 1. Av J. A. G ö t h. Sjösås (tr. i Växjö) 1948. 8:o. 
174, (1) s. 120 

Häri enstaka ord och uppteckningar på folkmål (s. 18-1041. 
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WAGNÅR, GOTTFRID, Småländska folkminnen. Anteckningar. 3. 
[Med förord av C. W. von S y do w.] [Alseda] (tr. i Vetlanda) 
1948. 8:o. 157 s. 121 

Uppteckningar på östrahäradsmål. — Ordlista. 
WIDEGREN, GUNNAR, Smålandshistorier. Samlade. Sthlm 1945. 

8:o. 212, (1) s. 122 
Dialogerna till stor del på folkmål. 

Västergötland. 
BERGMAN, GÖSTA, August Bondesons anteckningar om västgöta-

knallarnas månsing. (Nysvenska studier, 27 (1947; tr. 1948), s. 
168-177.) 123 

GÖTLIND, JOHAN, Västergötlands folkmål. D. 3. Konsonanterna r—w. 
Kvantitet. Exspiratorisk accent. Text och kartor. Av Sa muel 
Landtmanson. Upps. 1947. 8:o. viii, 112, (2) s., 8 kartbl. (Skrif- 
ter utg. av Kungl. Gustav Adolfs akad., 6: 4.) 124 

HALLIN, WALD[EMAR], Dialekten [i Råda socken]. (Pehrsson, Hj., 
Rådaboken, Gbg 1945, s. 17.) 125 

LINNARSSON, LINNAR, Bygd, by och gård. Gammal bygd och folk-
kultur i Gäsene, Laske och Skånings härader. 1. Upps. & Khvn 
(tr. i Lund) 1948. 8:o. 383 s. (Skrifter utg. genom Landsmåls- 
och folkminnesarkivet i Uppsala, B: 4.) 126 

Uttalslista för de anförda dialektorden av S. Landtmanson s. 371-373. 
— Reg. 

ALSTRÖM, G[USTAF] A[LFRED], Om dans. (På Gäsene-mål.) (Svenska 
landsmål, 71 (1948), s. 120-121. 127 

Ingår i art. 'Tillägg till Folklekar från Västergötland, samlade av Sven 
Lampa. (Sv. landsm. XIX. 1.)' av Samuel Landtmanson. 

[ANDERSSON, JOHN-ERIK], De gamle berättar sägner. Av JE An 
[pseud.]. (Fyrväpplingen. Organ för Excelsiorförbundet, 1947: 4, 
s. 6.) 128 

BENGTSSON, SIXTEN, På strövtåg i västgötabygd. Västgöta-Bengts- 
son berättar. Sthlm 1948. 8:o. 165, (2) s. 129 

2-3 uppl. 1948. — Häri uppteckningar på västgötamål. — S. 150-165: 
'Med Landsmålsarkivets inspelningsbil genom västgötabygd'. 

»Västgöta-Bengtssons» västgötahistorier. Västgötahistorier be- 
rättade. Sthlm 1947. 8:o. 166, (1) s. 130 

2-3 uppl. 1947, 1948. — Dialogerna till stor del på dialekt. 
BERGSTRAND, CARL-MARTIN, Västgötasägner. Upptecknade och ut- 

givna. Gbg 1944. 8:o. 172, (3) s. 131 
I uppteckningarna ingå åtskilliga ord och uttryck på västgötamål. 

CLAESON, FRITZ, Bonnen å blåkollakäringa. Från mellersta Kind. 
[Upptecknat.] (Från Borås och de sju häradena, 1947, s. 95.) 132 
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CLAESON, FRITZ, Bortbytingen. Ordagrannt uppteckna& efter en 
bonde från Kalf, 1882. (Från Borås och de sju häradena, 1947, 
s. 99-100.) 133 

ELANDER, URBAN, Göteborgshistorier. Samlade. Sthlm 1947. 8:o. 
179, (1) s. 134 

2 uppl. 1948. — Dialogerna till stor del på dialekt. 
EMANUELSSON, E., Minnen från Lantmossen i Fristad. (Sjuhärads- 

bygdens jul, 1948, s. 25, 32.) 135 
Dialog på Fristads-mål. 

LARSON, R[OBERT] G[ABRIEL], »Läten». Hur folkfantasien omdiktade 
ljud. Uppteckningar. (Västgötabygden, 1947, s. 136-139.) 136 

LIEDHOLM, JOHN, Genum le't. Dikter av Jönn ([pseud. för] John 
Liedholm). Med teckningar av förf. Falköping 1945. 4:o. 
82 s. 137 

[OLSSON, FILIP], Den late drängen. — Följe på vägen. [Dikter.] 
[Av] Lars i Rimmar egår'n [pseucli. (Älvsborgs läns folk-
hög- och lantmannaskola. Elevrasp från vinterkursen 1945-46, 
s. 5-6.) 138 

SANDBERG, ERIK, Klåkkemakara å andra mekanikussa. Historia på 
Äsle-mål, berättad. (Falbygden, 6, 1947, s. 81-84.) 139 

—, Ordstäv från Falbygden. (Falbygden, 7, 1948, s. 66-81.) 140 
Åsle tå. En historia om backstugor och backstugufolk. (Fal- 

bygden, 6, 1947, s. 5-80.) 141 
Häri enstaka ord och kortare texter på Åsle-mål. 

SANDBERG, KARL J., Gamla märken, ordstäv och talesätt. Upp-
tecknade från Barne och Laske härader. (Västgötabygden, 1946, 
s. 43-44.) 142 

[THULIN, GUSTAF], tm den dära kömmunssammanslainga. [Av] -n. 
(Sjuhäradsbygdens jul, [1948], s. 13-14.) 143 

Västgötabygden. Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kultur- 
minnesvård. 1946-48. Alingsås 1946-48. 8:o. 144 

4 nr årligen. — Räd smärre bidrag (historier, ordstäv etc.) på dialekt. — 
Jfr 142. 

Öland. 
a. LINDROTH, HJÄLMAR, Är det Bodorffs öländska ordbok som kom- 

mit till rätta? (Svenska landsmål, 66/67 (1943/44; tr. 1945), s. 
227-232.) 145 

—, Ölands folkmål. 2. öländskan på 1600- och 1700-talen. Gbg 1945. 
8:o. 176 s. (Göteborgs högskolas årsskrift, 51 (1945): 1.) 146 

Ordreg. 
MODER, IVAR, öländska ortnamn och öländsk dialektgeografi. 

(Namn och bygd, 34 (1946; tr. 1946-47), s. 128-176.) 147 
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Östergötland. 
b. ERIXON, SIGURD, Kila, en östgötsk skogsby. En byundersökning 

1912-13. Sthlm (tr. i Lund) 1946. 8:o. ix, (1), 226 s., 6 pl. (Skrif-
ter utg. av Samfundet för sv. folklivsforskn., 2. — [Även utg. som] 
Etnologiska källskrifter, 3.) 148 

Häri uppteckningar på Hycklinge-mål, särsk. s. 124-181. 

LARSSON, FOLKE, Två dikter på öschötamål. (Östgötabygd, 1945, 
s. 28.) 149 

LINDELL, THORD, Östgötahistorier. Samlade. Med förord av Sven 
Jerring. Sthlm 1946. 8:o. 182, (1) s. 150 

Dialogerna till stor del på dialekt. 

NYBOM, MÄRTA, Vardagsmål och helgdagsvers. Dikter. Sthlm 1946. 
8:o. 109, (1) s. 151 

2 uppl. 1946. — 'öschötamors viser' s. 5-65. 

B. Svealand. 

Dalarne. 
a. BACK, JOHANNES, Vad kan bevaras av det gamla Älvdalen? Före- 

drag. (Skansvakten, 31 (1946), s. 3-8.) 152 
Bl. a. om älvdalsmålet och riksspråket. 

BJÖRKLUND, STIG, Dalarnes spännhake: Israel Homströms spanhakug. 
(Svenska landsmål, 68 (1945; tr. 1946), s. 110-112.) 153 

ENVALL, PETRUS, Dala-bergslagsmålet. Dialekthistorisk och dialekt-
geografisk översikt. Kap. 1—IV A. Sthlm (tr. i Upps.) 1930-
47. 8:o. xii, 285, (1) s., 1 karta. (Akad. avh. Uppsala 1930.) 
(Svenska landsmål, B. 47.) 154 

K i—xii, 161-285, (1), kartan utg. 1947 som H. 248 fr. början av Svenska 
landsmål. Härav ingick allt utom s. 283-285, (1) i avhandl. 1930. 

Från Dalmålsordboken. (Svenska landsmål, 66/67 (1943/44; tr. 
1945), s. 206-208; 69 (1946; tr. 1947), s. 138-141; 70 (1947; tr. 
1948), s. 193-197; 71 (1948), s. 81-84.) 155 

Arg. 66/67, 69 och 70 innehålla artiklar av Lars Levander, 71 av Stig 
Björklund. 

JIRLOW, RAGNAR, Ur folklivet [i Särna och Idre] vid slutet av 1800- 
talet. (Särna—Idre 300 år, Falun 1945, s. 191-214.) 156 

Häri åtskilliga dialektord i modifierad form. 

LEVANDER, LARS, Dalmålsordboken 1944-47. (Dalarnas hembygds- 
bok, 1945, s. 131-132; 1946, s. 149-150; 1947, s. 145-150; 1948, 
s. 135-138.) 157 

—, Kan man i dalmålet konstatera ett äldre uttal h(d) [0: (h)ä] av 
hö n.? (Svenska landsmål, 71 (1948), s. 34-37.) 158 
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LEVANDER, LARS, Övre Dalarnes bondekultur under 1800-talets förra 
hälft. Med biträde av Ola Bannbers, Ella Odstedt och 
Filip Rombo samt ett flertal ortsmeddelare skildrad. 1-3. 
Upps. (tr. i Lund) 1943-47. 8:o. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav 
Adolfs akad., 11: 1-3.) 159 

1. Självhushåll. 1943. 561 s. - 2. Förvärvsarbete. 1944. 384s. - 3. 
Hem och hemarbete. 1947. 558 s. - I varje del ordreg. 

LINDAN, BROR, Dalska namn- och ordstudier. Gällande särskilt 
Mora tingslag och Österdalsområdet. Serieordnade smärre studier. 
Sthlm (tr. i Upps.) 1947. 8:o. xxi, (1), 170, (4) s., 1 karta. (Akad. 
avh. Uppsala.) (Svenska landsmål, B. 49.) 160 

Avh.-upplagan avviker något i tit. och sidtal. - Rec. i Sv. landsm., 70 
(1947; tr. 1948), s. 204-205, av Lars Levander. 

MATSSON, NISS HJALMAR, Naturens och människornas liv i ortnam-
nens spegel. (Särna-Idre 300 år, Falun 1945, s. 259-312.) 161 

Lämnar åtsk. upplysningar om folkmålet i Särna och Idre. 
MJÖBERG, JÖRAN, I Fridolins spår. Sthlm 1945. 8:o. xxiv, 266 s., 

4 pl. (S. 1-266 utg. som akad. avh. Lund 1945 med tit.: Det 
folkliga och det förgångna i Karlfeldts lyrik.) 162 

Rec. i Sv. landsm., 68 (1945; tr. 1946), s. 124-134, av Manne Eriksson. 
b. Dalahistorier. Samlade och utg. av Falu-kuriren. Företal av Svante 

Svär dström. Red.: Axel Östberg. 3:e, tillökade uppl. Falun 
1946. 8:o. 412, (1) s. 163 

DRAKENBERG, SVEN, Bergslagshistorier. Samlade. Med förord av 
Johan-Olov [Johansson]. Sthlm 1947. 8:o. 175, (1) s. 164 

Dialogerna till en del på dialekt. 
LEVANDER, Lus, Barnavård i övre Dalarne vid 1800-talets mitt. 

Sthlm 1946. 8:o. 58, (1) s. (K. Gustav Adolfs akad:s småskrif- 
ter, 3.) 165 

Häri enstaka ord och uttryck, visor m. m. på dalmål. 
-, Barnuppfostran på svenska landsbygden i äldre tid. Sthlm 1946. 

8:o. 45 s. (K. Gustav Adolfs akad:s småskrifter, 4.) 166 

Häri uttryck och visor på dalmål. 

LINDSTRÖM, RUNE, Dalahistorier. Samlade och med teckningar. 
Sthlm 1948. 8:o. 117, (1) s. 167 

Dialoger och ett par berättelser på folkmål. 

Läons värt. (Skinnarebygd, 1 (1948), s. 84.) 168 

Småhistorier med dialoger på malungsmål. 

Orsa skoltidning. Årg. 15 (1945)-18 (1948). Orsa 1945-48. 4:o. 169 
4 nr årligen. - Inneh. smärre bidrag på Orsa-mål av skolbarn. 
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Skansvakten. Elfdalens hembygdsförenings midsommartidning. N:c 
30 (1945)-33 (1948). Älvdalen (tr. i Borlänge & Mora) 1945-48. 
4:o. 170 

Bidrag på älvdalsmål av bl.a. Frost And. Andersson (30), Johannes 
Back (31), Lars Alls (32). 

Närke. 
b. »Klingar icke modersmålet skönast?» Stickprov ur Närkesmålet. 

(Kumla julblad, 18 (1947), s. 14; 19 (1948), s. 40.) 171 
[PETTERSSON, LOTTEN], Under Nerikes S01. Samlade stycken, vers 

och prosa, på bygdemål och riksmål. Av Nämndemansmor 
[pseud.]. Örebro 1945. 8:o. 154 s. 172 

Södermanland. 
a. JIRLOW, RAGNAR, Drag ur folklivet på Ornö under senare delen av 

1800-talet. (Boken om Ornö, Sthlm 1945, s. 116148.) 173 
Häri talrika ord i modifierad dialektform, särsk. inom fiskets, sjöfartens 
och jordbrukets terminologi. 

Uppland. 
ERIKSSON, MANNE, Upplands folkmål. (Sveriges bebyggelse. Lands- 

bygden. Uppsala län, 3, Uddevalla 1948, s. 9-26.) 174 
LIJSING, P[AUL] M[ARTIN], En roslags ordlista numro två. Sam-

manställd av P. M. Lijsing m. fl. (Hundare och skeppslag, 7 (1945/ 
46; tr. 1945), s. 51-56. 175 

Ord huvudsakligen från Arholma och Länna. 
SCHAGERSTRÖM, AUGUST, Grammatik Över Gräsömålet i Uppland. 

Med en efterskrift utg. av Manne Eriksson. Upps. & Khvn 
1945-49. 8:o. vi, (2), 200 s. (Skrifter utg. genom Landsmåls-
arkivet i Uppsala, A: 6. — [Även utg. som] Svenska landsmål, 
B. 51.) 176 

Ljudreg., ordreg., personnamnsreg., ortnamnsreg. 
ZETTERHOLM, D[ELMAR] O[noF], »Vocal murmur» i engelskan och 

stockholmskan. (Nysvenska studier, 27 (1947; tr. 1948), s. 133- 
147.) 177 

SVENSK, VIKTOR, Gåtor, ordspråk och ordstäv från Sjuhundra. 
Upptecknade. (Hundare och skeppslag, 7 (1945/46; tr. 1945), s. 
82-93.) 178 

Spelmanstraditioner från Fasterna. (Hundare och skeppslag, 7 
(1945/46; tr. 1945), s. 101-122.) 179 

Häri ord och kortare texter på folkmål. 

Värmland. 
a. BOGRANG, SIGURD, Med landsmålsarkivets inspelningsbil bland värm- 

landsfinnar. (Finnbygden, 1948, Nr 3, s. 8-12, 15-16.) 180 
6 —  6543 Svenska Landsmål 1951 
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BROBERG, RICHARD, Grammofonupptagningarna i Nordmarken vå- 
ren 1947. (Västvärmländsk hembygd, 6 (1947), s. 20-25.) 181 

GRANLUND, JOHN, I ditt anletes svett. Några drag ur närings- och 
arbetslivet i Brunskog. (En bok om Brunskog, Arvika 1946, s. 
286-333.) 182 

Häri en del termer i modifierad dialektform. 
P[ETTERSSOIN-KARLSSON, LOVISA, Dialektord i karlskogamålet. 

[2-4.] (Karlskoga bergslag förr och nu, 2 (1944; tr. 1945), s. 66- 
68; 3 (1945/46), s. 59-61; 4 (1947/48), s. 40-42.) 183 

Nekrolog över L. P..K. av L. E. Leyler i Karlskoga bergslag förr och nu, 
3, s. 88-89. 

RAGNARSSON, INGE, Teodor Svartengren — en värmländsk landsmåls-
författare. (Nationen och hembygden, 4, 1945, s. 119-136.) 184 

Med citat ur S:s produktion. 
b. ARNQVIST, KARIN, Amerikaresan. (Nygårdskamraternas julhälsning, 

25 (1945), s. 8.) 185 
BERGSTRAND, CARL-MARTIN, Värmlands sägner. Utg. Gbg 1948. 

8:o. 188, (3) s. 186 
En del av sägnerna helt el. delvis på dialekt. 

BROBERG, RICHARD, Brunskogs folkminnen. (En bok om Brunskog, 
Arvika 1946, s. 101-131.) 187 

Häri kortare uppteckningar på folkmål. 
—, Sägner och folktro [i Ostmark]. [2.] (Kulturhistoriska anteck- 

ningar från Ostmark, 2, 1945, s. 45-50.) 188 
BRODIN, LiNus, En bok om Västra Emtervik. Bidrag till socknens 

historia. På uppdrag samlade. Arvika 1948. 8:o. 368 s. 189 
Häri enskilda ord och fraser på folkmål, särsk. i kap. 'Så levde fäderna' 
(s. 183-210), 'Äldre seder och bruk' (s. 211-228). 

Löparnisse. Historier från Värmland. Sthlm 1946. 8:o. 163, 
(1) s. 190 

En del av texten på folkmål. 
, Sola i Kalsta' och andra historier från Värmland. Sthlm 1947. 
8:o. 126 s. 191 

Dialogerna till en del på folkmål. 
ERNSTSON, CARL, Bomans sten. [Dikt.] (Vandringar i hembygden. 

Utg. av Stora Kils hembygdsförening, Stora Kil (tr. i Sunne) 1946, 
s. 22-24.) 192 

ERNVIK, ARVID, Västvärmländsk tro och sed rörande död och be-
gravning. (Svenska landsmål, 66/67 (1943/44; tr. 1945), s. 232- 
261. 193 

Häri text på dialekt. 



SVENSK FOLKMÅLSLITTERATUR 1945-1948. 87 

Finnbygden. Tidskrift för Värmlands finnbygder. 1947-48. Tors- 
by (tr. i Åmål, Säffle & Karlskoga) 1947-48. 4:o. 194 

2 å 4 nr årligen. — Inneh. bidrag i bunden och obunden form, helt el. del-
vis på folkmål; bl.a. av Ax-Per [pseud. för Gustav Persson], Hulda 
på Bråten [pseud. för Hulda Branzell], Jonas i Lia [pseud. för 
Axel Frithiofson], Love Skog [pseud. för Oscar Larsson]. 

FREDEN, SVEN, Bygda vånn. [Dikt.] (Ljungström, T., En bok om 
Övre Ullerud, Arvika 1947, s. 471.) 195 

FRYKHOLM, ADOLF, Från övre Fryksdalen. Strödda anteckningar. 
(Fryksände förr och nu, 5, 1946, s. 7-64.) 196 

Häri enstaka ord och kortare uppteckningar på Fryksände-mål. 

HAGBERG, OLOF, Spelmän och andra »Brunske-bocker». (En bok om 
Brunskog, Arvika 1946, s. 417-425.) 197 

Häri uttryck, ordspråk, dikter på dialekt. 

HEDIN, NATHAN, Fryksdalsprofiler och annat värmländskt. Sthlm 
1945. 8:o. 217, (2) s. 198 

Häri enstaka ord, repliker, verser på folkmål. 
LEYLER, L[ARS] E[MIL], Om offring och offerkällor, hälsokällor och 

trefablighetskällor inom Karlskoga härad och dess närmaste omgiv-
ning. (Karlskoga bergslag förr och nu, 4 (1947/48), s. 48-61.) 199 

Kortare uppteckningar på dialekt s. 56-61. 

LILLJEBJÖRN, HENRIK, Visa på bergslagsdialekt. (Bergslagen i ord 
och bild, Vinternummer 1945-46, s. 12.) 200 

Visan här omtryckt; kommentar av A[lbert] P[almqvist]. 

LJUNGSTRÖM, TORD, En bok om övre Ullerud. Sockenbeskrivning. 
Arvika 1947. 8:o. 478 s. 201 

Häri texter och ord på dialekt (efter uppteckningar i Västsv. folkminnes- 
arkivet i Göteborg), särsk. i kap. 'Rester från naturreligionens s. 82- 
119, 'Från självhushållets dagar', s. 353-370. — Jfr 195. 

MELIN, SVEN A., Värmländska allmogekalas. Uppteckningar från 
östra Värmland gällande allmogens umgängesliv sådant det gestal-
tade sig under 1800-talet. (Värmland förr och nu, 43 (1945; tr. 
1946), s. 13-36.) 202 

Häri visor m. m. på folkmål. 
NILSSON, IDA, Britta i Stubben och andra historier från Fryksd alen 

upptecknade av Ida Nilsson ([pseud.:] Fryksdalsmora). Sthlm 
1945. 8:o. 98 s. 203 

Dialogerna till stor del på folkmål. 
RODÅN, GOTTFRID, Värmlänningar. Utg. Sthlm 1947. 8:o. 237 s. 204 

Dialogerna till stor del på folkmål. 
RÖNNFORS, ErDVARD], Glimtar från gamla tiders Holmedal. (Väst- 

värmländsk hembygd, [5] (1946), s. 57-76.) 205 
Häri texter på Holmedals-mål s. 60-64. 
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Värmländsk julglädje. Utg. av Värmlands läns blindförening. Ärg. 
9 (1945)-11 (1947). V. Ämtervik & Filipstad (tr. i Sunne) 1945- 
47. Fol. 206 

Bidrag i bunden och obunden form på värmländska av Annersch ve 
Törpsjön (9), Bo i Skogen ([pseud. för] C. A. Agvön) (9), Stig Ur-
skog (9), Lena på törpe (9), Jonas i Lia [pseud. för Axel Frihiof-
son] (10-11). 

Västmanland. 
b. FORSSLUND, MAJA, En barnalärare i Hjulsjö för 150 år sedan. Ett 

bidrag till sägenbildningens historia. (Från bergslag och bonde- 
bygd, 1947, s. 78-88.) 207 

Inneh. uppteckningar på dialekt från Hjulsjö, Ljusnarsberg, Ramsberg. 

C. Norrland. 
Gästrikland. 

a. HEDBLOM, FOLKE, Om folkmål och folkminnen i Årsunda. (Årsunda 
hembygdsförenings årsskrift, 1945, s. 13-16.) 208 

Hälsingland. 
HEDBLOM, FOLKE, Om hälsingarnas språk. (Hälsingerunor, 1948, 

s. 34-53.) 209 
Alftaålen. Årg. 1945-48. Alfta (tr. i Bollnäs) 1945-48. 4:o. 210 

Häri bidrag på folkmål, bl. a. anekdoter och talesätt under rubr. 'Ålfiléer 
och stjärtbitar'. 

Brev till utahartar. [Av] Urvärs Pälle [pseud.]. (Bollnäs-jul, 
1945, s. 7.) 211 

ENGSTRÖM, SVEN A[LBIN], Från gamla glada hälsingebygder. En 
samling visor och strofer från Hälsinglands bygder och dalar. Ny-
tryckta i år. Samlade och utg. D. 1. Lindesberg 1944. 8:o. 31, 
(1) s. 212 

Ny uppl. 1945. — Några få bidrag på folkmål, i övr. riksspråk. 
F[RÖDERBERG], km], Buss bort — cykel hem. Resa genom tiderna. 

(Arbråbygden, 1946, Nr 7/8, s. 14-16.) 213 
Häri text på Arbrå-mål. 

GAWELL-BLUMENTHAL, IDA, Hälsingehistorier. Samlade av Ida Ga-
well-Blumenthal ([pseud.:] D els b o stint an). Sthlm 1945. 8:o. 
143, (1) s. 214 

Dialogerna delvis på folkmål. 
HANzkår, J[oNAs] J:SON, Stor-Jonases historier. (Delsbo-kjolen, 1945, 

s. 6-7.) 215 
Dialogerna på folkmål. 

[JONSSON, KARIN], Barndomsminnen från Nyvallen. Av Troll bo- 
Kani [pseud.]. (Arbråbygden, 1947, Nr 5/6, s. 10.) 216 
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Persmässposten. Nyhets- och annonsblad för Persmässan. Nr 25 
(1945)-28 (1948). Edsbyn 1945-48. 4:o. 217 

Under rubr. 'Bästa biten' smärre bidrag på hälsingemål. 
PETTERSSON, P[ER] J[OHAN], Två original. Några anteckningar. 

(Bergsjöbygden, 1947, s. 12-14.) 218 
Häri korta repliker på Bergsjö-mål. 

WIDHOLM, SIGNE, Gamla hälsingevisor. Samlade. (Hälsingerunor, 
1948, s. 54-64.) 219 

—, Tjänstefolk i gamla tiders Bergsjö. (Bergsjö-bygden, 1948, s. 
3-5.) 220 

Häri visor och enstaka ord på dialekt. 
VIKSTEN, ALBERT, Hälsingehumor. Sammanställd. Sthlm 1945. 8:o. 

223 s. 221 
2 uppl. 1946. — Dialogerna delvis på folkmål. 

Härjedalen. 
a. Jfr 17. 

Jämtland. 
Jfr 17. 
FLEMSTRöM, BERTIL, Ett jämtländskt bergnamn [Dragberget]. (Ort- 

namnssällskapets i Uppsala årsskrift, 1947, s. 47-52.) 222 
JOHANSSON, LEVI, Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken. 

Upps. & Khvn (tr. i Lund) 1947. 8:o. vii, 360 s., 1 karta. (Skrifter 
utg. genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, B: 3.) 223 

Häri talrika ord på Frostvikens dialekt (Lidmål). 
ALDBERG, JOHAN, Några ordstäv, härmningar och småhistorier. 

(Jämten, 1946, s. 75-77.) 224 
Oviksmål. 

Jul-järpen. Ärg. 1945. Järpen 1945. 4:o. 225 
Häri ett par bidrag på dialekt av skolbarn. 

NILSSON-TANNER, PER, Jämtehistorier. Red. Sthlm 1948. 8:o. 147, 
(1) s. 226 

Historiernas dialoger och en samling ordstäv på dialekt, dock *tillrätta-
lagda språkligt». 

PALMGREN, LARS, Om matberedning och måltidsseder i Hammerdal. 
Uppteckningar efter bonden och handlanden Nils Hansson i 
Grenås, född år 1877. (Fornvårdaren, 9: 3/4 [o: 2/3], 1947, s. 106- 
133.) 227 

Uppteckningarna delvis på Hammerdalmål. 
Lappland. 

a. PETTERSSON 0[LOF] P[ETTER], Gamla byar i Vilhelmina. 3. Skogs- 
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trakterna i öster och Volgsjötrakten. Utg. av Herman Ge ij er t 
och Karl-Hampus Dahlstedt. Sthlm 1946. 8:o. vii, 328 s., 
1 karta. (Etnologiska källskrifter, 1: 3.) 228 

Häri åtskilliga dialektord, ofta i fonetisk skrift och med förklaringar av utg. 
b. PETTERSSON, OLOF PETTER, Sagor från Åsele lappmark. Uppteck-

nade av Olof Petter Pettersson, utg. av Herman Geijer, Sven 
Liljeblad och Karl-Hampus Dahlstedt. Sthlm 1945. 8:o. 
258 s. (Svenska sagor och sägner, 9.) 229 

Förord, inleeln., ordlista, 'Vilhelminamålets vanligaste böjningstyper' (s. 
220-222), namnlängd, sakreg., motivreg. — Bilaga: 'Zakarias Bångs sa-
gor', på finska, med ordförklar. o. övers. (s. 177-193). 

RICKLUND, FOLKE, I Lappland. (Sländan, [utg. av patienterna vid 
Spenshults sanatorium], 27 (1945), s. 14-15.) 230 
Medelpad. 

a. VESTLUND, ALFRED, Medelpads folkmål. Inledning. Kap. 1—II. 
Sthlm 1923-47. 8:o. (iv), (2) 138, (1) s. (Akad. avh. Uppsala 
1923.) (Svenska landsmål, B. 48.) 231 

S. (i—iv), (2), 131-138, (1) utg. 1947 som H. 249 fr. början av Svenska 
landsmål. — Härav ingingo s. 131-138 i avh.-upplagan. 

Västerbotten. 
HOLM, GÖSTA, Notiser från Västerbotten. (Svenska landsmål, 69 

(1946; tr. 1947), s. 141-142.) 232 
NORDSTRÖM, AUGUST, Verktyg och redskap i bondgården under 

1800-talets senare del. Minnen från Norrbotten, närmast Lule- 
bygden. (Norrbotten, 1944, s. 76-93.) 233 

Häri dialektord för verktygsnamn m. m. 
PIHL, CARIN, Något om överkalixmålet. (överkalix 1644-1944, 

Luleå 1948, s. 100-103.) 234 
—, Om utvecklingen av äldre dh i överkalixmålet. (Svenska lands- 

mål, 71 (1948), s. 44-80.) 235 
—, Verben i överkalixmålet. Upps. & Khvn (tr. i Sthlm) 1948. 8:o. 

iv, (2), 164 s. (Skrifter utg. genom Landsmåls- och folkminnes- 
arkivet i Uppsala, A: 5.) 236 

Ordförteckning. 
ORMAN, LENNART, Om prepositionsbruket vid ortnamn i Lövångers 

s:n, Västerbottens län. (Nysvenska studier, 26 (1946), s. 1-36.) 237 
BERGSTRÖM, JOHN, & ÅSTRÖM, YNGVE, Norrbottenshistorier. Red. 

Luleå 1945. 4:o. 120 s. 238 
Dialogerna till stor del på folkmål. 

Västerbotten., Arg. 28 (1947). Umeå 1947. 8:o. 239 
Häri bidrag i bunden och obunden form på folkmål av Oscar Eriksson 
(skelleftemål), Ohl Kalsa ([pseud. fön] Olof Karlsson), Artur Olofs-
son, Carl Segerståhl. 
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Ångermanland. 
b. En Junselehistoria. (Udden. Tidning för Barnens dag i Junsele 1946, 

s. 8.) 240 
NORDENMARK Sk-römthistorier. (Ångermanland, 3 (1945), 

s. 101-107.) 241 
Nordingrå-mål. — 'Efterskrift' av D. 0. Zetterholm s. 107. 

NORDLANDER, JOHAN, Ångermanländska folkminnen från 1800-ta-
lets förra hälft upptecknade. Sthlm (tr. i Tierp) 1947. 8:o. 154 s. 
(Norrländska samlingar, 18.) 242 

Häri enstaka ord och sammanhängande mindre texter på dialekt. 

D. Utom Sverige. 

Estland. 
a. L[AGmAN], E[DvIN], Modersmålet. (Kustbon, 2 (1946), s. 1-2.) 243 

Häri dikt av Matts Ekman på estlands-svenska. 

ROSEN, R[ITA], Besök på Landsmålsarkivet i Uppsala. (Kustbon, 2 
(1946), s. 10-11.) 244 

TIBERG, NILS, En frågelista för Runöborna från Landsmåls- och 
folkminnesarkivet i Uppsala. (Kustbon, 3 (1946): 2, s. 9.) 245 

—, Från den estländska undersökningen. En samling Russwurm-
manuskript i ULMA. (Svenska landsmål, 66/67 (1943/44; tr. 1945), 
s. 208-227.) 246 
, Gustaf Adolfs-akademiens estlandssvenska undersökning. (Kust- 
bon, 2 (1945): 1, s. 7--8; 2, s. 8-10; 5 s. 9-11; 6, s. 15.) 247 

—, Några frågor från Landsmåls- och folkminnesarkivet. (Kustbon, 
3 (1946): 1, s. 6.) 248 

b. Jfr 243. 
TIBERG, NILS, 1 en åldrig boningsria i Vippal. (Svio-estonica, 8 

(1944/48), s. 94-104.) 249 
Häri enstaka dialektord och en kortare text på Vippal-mål. 

Finland. 
a. AHLBÄCK, OLAV, Apokopen i de finlandssvenska folkmålen. (I: Stu- 

dier i nord. filol., 31/32, 1945. 32, (1) s.) 250 
Finlandssv. sonn 'son'. (I: Studier i nord. filol., 31/32, 1945. 

4 s.) 251 
, Kring två växtnamn. (I: Studier i nord. filol., 31/32, 1945. 
6 s.) 252 

—, Studier över substantivböjningen i Finlands svenska folkmål. 
Hfors 1946. 8:o. 241, (2) s., 1 karta. (Akad. avh., Helsingfors.) 
(Studier i nord. filol., 33/34.) 253 
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AHLBÄcx, RAGNA, Kulturgeografiska kartor över Svenskfinland. 
Hfors 1945. 8:o. vi, 165 s. (Skrifter utg. av Sv. litt.-sällskapet 
i Finland, 300: Folklivsstuclier, 1.) 254 

Dialektala benämningar meddelas i viss utsträckning. — Rec. i Budkavlen, 
24 (1945; tr. 1945-46), s. 48-51, av V. E. V. Wessman. 

ERIKSSON, BIRGIT, Avledningssuffixen och deras funktioner hos sub-
stantiven i Nagu-målet. (I: Studier i nord. filol., 31/32, 1945. 38, 
(2) s.) 255 

NISSEN, OSCAR, Ord och sak i samband med storfisket i Kaskö. 
(Brage. Årsskrift, 31/40 (1936/45; tr. 1946), s. 44-51.) 256 

Enstaka dialektord meddelas. 
OLIN, ULLA, Folkmålsord och arkaismer i Arvid Mörnes diktning. 

(I: Studier i nord. filol., 31/32, 1945. 66, (1) s.) 257 
WESSMAN, V[inEEELm] V[IKTOR], Bidrag till kännedomen om 

de nyländska folkmålen med särskilt beaktande av Sibbåmålet. 
(I: Folkmålsstudier, 11 (1945)-13 (1948). xv, 422 s.) 258 

—, Namn på kullar och backar i Sibbå socken. (Bidrag till finlands-
svensk ortnamnsforskning. 4.) (I: Studier i nord. filol., 35, 1948. 
69 s.) 259 

WIKMAN, 11[ARL] RO[BERT] WILLEHAD1, Johan Hagman som folk-
livsskildrare. Några biografiska data. (Budkavlen, 27 (1948), s. 
24-25.) 260 

b. FLEMMING, ALFONS, Neribrukare och oppibrukare. Minnen och håg- 
komster samlade. Ekenäs 1947. 8:o. 143 s. 261 

Häri berättelser på Fiskars-mål. 
HAGMAN, JOHAN, Julbalen. (Budkavlen, 27 (1948), s. 26-31.) 262 

Dialogerna på österbottniskt folkmål. 
HOVILAINEN, ERLA, »Hara, Hara heiter ja —». (Brage. Årsskrift, 

31/40 (1936/45; tr. 1946), s. 52-57.) 263 
—, Ro, ro till fiskeskär. Hfors 1945. 8:o. 176 s. 264 

Häri enstaka ord och dialoger på Tankar-mål. 
STOCKHAMMAR, HILMA, Flydda tider i Sydösterbotten. Åbo (tr. i 

Hfors) 1946. 8:o. 250, (4) s. 265 
Häri på österbottensmål, förutom enstaka ord och uttryck, två berättelser 
(s. 185-193) och ordstäv (s. 244-248). 

WESSMAN, V[11=131] ENIEL] V[iieroBJ, Anteckningar från Ingå 
1944. (Budkavlen, 24 (1945; tr. 1945-46), s. 51-57.) 266 

Ordspråk, sägner m. m. — Wessman har i Budkavlen, 24 (1945; tr. 1945-
46)-27 (1948) flerstädes meddelat smärre uppteckningar av ordstäv, 
sägner, visor m. m. från olika delar av Svensk-Finland. 
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Personregister. 
Abrahamson, E. 9, 10. Agven, C. A. 206. Ahlbäck, 0. 250-253. Ahl-

bäck, R. 254. Ahlqvist, D. 66. Ahrling, K. 75, 78, 81. Aldberg, J. 
224. Alström, G. A. 127. Andersen, H. 1, 36. Andersen, P. 1, 5. 
Andersson, Frost Anders 170. Andersson, John-Erik 128. Anders-
son, Per 81. Arnqvist, K. 185. Arton, N. 89, 108. 

Back, J. 152, 170. Bannbers, 0. 159. Bengtsson, F. 81, 108, 109. Bengts-
son, S. 129, 130. Bergman, G. 123. Bergstrand, C.-M. 45, 52, 53, 

186. Bergström, J. 238. Bernhoff, 0. 79, 81, 88, 109. Birke-
dal, 0. 80. Björklund, S. 153, 155. Björseth, B. 49. Bjerrum, A. 5. 
Blennow, F. 108. Bograng, S. 180. Bondeson, A. 72, 123. Bran-
zell, II. 194. Broberg, R. 181, 187, 188. Brodin, L. 189-191. 
Bröndum-Nielsen, J. 36. Bucht, T. 11. 

Campbell, Å. 7. Cappelin, 0. 109. Christiansson, 0. 73. Claeson, F. 
133. Cronholm, 11 57. 

Dahlstedt, K.-H. 35, 228, 229. de la Nietze, A. 108. Drakenberg, S. 164. 
Ebbe, A. 81. Edson-Dreierström, E. M. 82. Ehrenberg, A. 83. Ejder, B. 

12. Ejwertz, A. 70. Ekberg, S. 86. Ekbo, S. 13. Ekenvall, V. 14, 
112. Ekman, M. 243. Elander, U. 134. Elgström, A. 113. Ema-
nuelsson, E. 135. Embenius, N. 74. Engström, S. A. 212. Envall, 
P. 154. Eriksson, Birgit 255. Eriksson, Manne, 2, 3, 20, 47, 107, 
162, 174, 176. Eriksson, Oscar 239. Erixon, S. 7, 148. Erlandsson, 
Th. 67, 69. Ernstson, C. 192. Ernvik, A. 193. Eskeröd, A. 15. 

Flemming, A. 261. Flemström, B. 222. Forner, L. 16. Forsslund, M. 
207. Freden, S. 195. Frithiofson, A. 194, 206. Frykholm, A. 196. 
Fröderberg, I. 213. 

Gawell-Blumenthal, I. 214. Geijer, II. 17, 228, 229. Granlund, J. 182. 
Gustavson, H. 60, 61, 62, 65. Göth, J. A. 120. Götlind, J. 124. 

Haak, V. 117. Hagberg, 0. 197. Hagman, J. 260, 262. Hallgren, E. 81, 
84. Hallin, W. 46, 125. Hansson, N. 227. Hanzen, J. J:son 215. 
Hedblom, F. 18, 19, 208, 209. Hedenström, 0.-11. 63. Hedin, N. 
198. Hedström, G. 8, 47, 107. Hendry, J. W. 53. Hesselman, B. 
20, 21. Holm, G. 232. Holmberg, B. 22. Holmberg, E. 109. Holm-
kvist, E. 23. Holmstrand, J. 81. Hovilainen, E. 263, 264. Håkans-
son, G. 118. Hägg, E. 64. Hägg, J. 64. 

Ilien, G. 24. Ingers, I. 75, 81, 97, 107, 109. 
Jansson, V. 21, 36. Janzen, A. 36, 50. Jeppsson, B. 86. Jerring, S. 150. 

Jirlow, R. 62, 156, 173. Johannesson, E. 108. Johannisson, T. 8, 
25, 36. Johansson, Johan-Olov 164. Johansson, Karl Witus 119. 
Johansson, Levi 223. Jonsson, K. 216. Jönsson, I. 74, 81. Jönsson, 
N. 81, 87, 88, 108. 

Karlsson, 0. 239. Kellin, S. 76, 89, 108. Kjellgren, L. 81, 109. Klint-
berg, H. 68. 
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_Lagman, E. 243. Landtmanson, S. 26, 27, 124, 126, 127. Larsen, Hj. 
58, 59. Larson, R. G. 136. Larsson, Folke 149. Larsson, Oscar 194. 
Larsson, Otto 28. Lengertz, W. 76. Levander, L. 16, 29, 155, 157-
160, 165-166. Leyler, L. E. 183, 199. Liedholm, J. 137. Lijsing, 
P. M. 175. Liljeblad, S. 229. Lilljebjörn, H. 200. Lindell, Th. 150. 
Linden, B. 160. Lindqvist, J. C. S. 4. Lindqvist, N. 5, 30, 36, 114. 
Lindroth, Hj. 8, 145, 146. Lindström, R. 167. Linnarson, L. 126. 
Ljung, A. 90, 91, 109. Ljungcrantz, S. 48. Ljunggren, K. G. 77. 
Ljungström, T. 201. Lombard, A. 31. Lundahl, I. 32. Lundell, J. A. 
47, 85, 107. Lundh-Skarvik, E. 108. 

Magnusson, B. 33. Magnusson, K. 115. Malcolm, J. 119. Malmberg, S. 
81. Matsson, N. Hj. 161. Mattisson, K. 34, 92. Melin, S. A. 202. 
Mjöberg, J. 162. Moberg, L. 30. Modeer, I. 35, 147. 

_Neuman, E. 93. Nilsson, Eda 94. Nilsson, Frans 108. Nilsson, Ida, 203. 
Nilsson, Martin P:n 95, 96. Nilsson, Ola 97. Nilsson-Tanner, P. 226. 
Nissen, 0. 256. Nordenmark, E. 241. Nordin, F. 69. Nordlander, J. 
242. Nordling, A. 36. Nordström, A. 233. Norlind, W. 6. Nybom, 
M. 151. 

Odstedt, E. 159. Ohlsson, A. 89, 98, 108, 109. Olin, U. 257. Olofsson, A. 
239. Olsson, Filip, 138. Olsson, Helmer 51. Olsson, Nils Ludvig 
81, 99-104. Ossiannilsson, S. 104. 

_Palmer, J. 37. Palmgren, L. 227. Palmqvist, A. 200. Persson, Carl Gott-
hard, 81. Persson, Gustav, 194. Persson, J. Aug. 109. Petersson, 
J. Wilhelm 109. Pettersson, Lotten 172. Pettersson, Olof Petter 
228, 229. Pettersson., Per Johan 218. Peterson, Patrik Nehard 71. 
Pettersson-Karlsson, Lovisa 183. Pihl, C. 234-236. Pipping, R. 38. 

_Ragnarsson, I. 184. Rasmusson, 0. 81, 89, 108. Ricklund, F. 230. 
Rinman, T. 54. Roden, G. 204. Rombo, F. 159. Rosen, R. 244. 
Rydsjö, D. 81, 89, 105, 106, 108. Rönnfors, E. 205. 

Sahlgren, J. 39, 62. Sandberg, E. 139-141. Sandberg, K. J. 142. Sand-
ldef, A. 72. Schagerström, A. 176. Segerståhl, C. 239. Seip, D. A. 21. 
Silfors, E. 49. Stockhammar, H. 265. Strandh, H. 108. Ström, F. 
73. Strömbäck, D. 8. Svensk, V. 178, 179. Svensson, J. 36. Svärd-
ström, S. 163. Sydow, C. W. von 121. Säve, C. 62. Säve, P. A. 62, 65. 

'Ullberg, G. 55. Thulin, G. 143. Tiberg, N. 245-249. Tjörne, E. 108, 
109. Tufvesson, Th. 81, 110. 

-Wagner, G. 121. Wessen, E. 40. Wessman, V. E. V. 254, 258, 259, 266. 
Vestlund, A. 231. Wetterström, E. 56. Widegren, G. 122. Widholm, 
S. 219, 220. Wieselgren, P. 36. Wikman, K. R. V. 260. Viksten, 
A. 221. Villskog, J. 116. Wraner, H. 81. 

Åhs, L. 170. Åkesson, G. 81, 111. Åström, Y. 238. 
Zetterholm, D. 0. 16; 41-44, 49, 177, 241. 
Öhman, Lennart 237. Östberg, A. 163. 



Litteratur. 

Harry Ståhl, Kvill och tyll. En studie över några i svenska ortnamn 
ingående ord med betydelsen 'åmöte, åren' o. dyl. Uppsala 1950. 176 s. 
(= Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien nr 20). 

Ett nytt värdefullt bidrag till Jöran Sahlgrens i Gustav Adolfsakade-
miens skriftserie utgivna »Studier till en svensk ortnamnsatlas» utgör 
Harry Ståhls avhandling Kvill och tyll etc., som den 5 april 1950 fk-
sveirades i Uppsala för fil. doktorsgrad. 

Såsom av titeln framgår, är avhandlingen en monografi såtillvida som 
den behandlar språkliga uttryck för ett visst eller två nära förbundna 
begrepp: 'åmöte, ågren'. Sin upprinnelse har arbetet i iakttagelsen att 
ortnamn på kvill och tyll (Kvillen, Kville; Tyllen, Tylla osv.) förekomma 
som beteckningar för ganska likartade naturföreteelser (å- eller bäck-
grenar, åmöten etc.) resp. platser med läge vid dylika. Huvudsyftet 
med undersökningen har därför varit att visa, att de båda orden (namn-
elementen) låta sig härledas ur en och samma fornspråksform: *twidö, 
en avledning med instrumentalsuffixet germ. -ölö- av roten tid, ieur. 
*dui 'två', med helhetsbetydelsen 'tvedelning, förgrening'. Medan for-
men tyll, som uppträder i östra Svealand och sydöstra Norrland, repre-
senterar en mera ordinär utveckling av (*twiölö >) fnord. *twild, beror 
den i Götaland hemmahörande formen kviill på ett gammalt — förlit-
terärt — utbyte av tw- mot kw-. Substitutionen ifråga belyses i ett sär-
skilt avsnitt med paralleller från olika nordiska dialekter; den synes 
vara särskilt vanlig i sydsvenska och östsvenska. 

Ståhls undersökning är upplagd i två huvudavdelningar: I, II. Me-
dan den förra ägnas åt kvill och tyll (kap. 1-2), vill författaren i den 
senare (kap. 3-6) framhålla olika betydelseparalleller: »Tunga och 
andra ord syftande på läge mellan vattendrag», »Ord med en ursprung-
lig betydelse 'sammanflöde, möte'», »Ord med en ursprunglig betydelse 
'klyvning, delning'» samt »Kluvna sjöar». Kapitlen 4 och 5 ansluta sig 
ju nära nog till avhandlingens huvudtema 'åmöte, ågren', och kap. 3 
och 6 (»Tunga etc.» resp. »Kluvna sjöar») kunna givetvis betraktas så-
som lämpliga komplement till temat. Men fråga är, om inte disposi-
tionen hade vunnit i reda på att dessa båda kapitel sammanförts till 
en särskild tredje avdelning som »Exkurser»? Detta hade också med- 

1  Med västgötsk variant *kyll > köll? 
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fört fördelen att det med kvill — tyll rotbesläktade och till betydelsen 
mest närstående ordet kvissel hade fått sin behandling i närmare an-
slutning till de förra. Det mellankommande kapitlet om »Tunga etc.» 
bryter nu sammanhanget. 

Det material, varpå författaren har byggt sin undersökning, är fram-
lagt i form av exempelsamlingar med de svenska fallen uppordnade 
efter län och tingslag resp. härad och med efterhandstillägg av annat 
nordiskt stoff. Ehuru samlingarna icke göra anspråk på fullständig-
het, omfatta de inalles över 500 ortnamn; de upptaga också tillsammans 
mer än hälften av arbetets omfång. 

Ståhls framställning rörande kvill och tyll etc. kan i det stora hela 
sägas vara väl genomtänkt, och man ser icke anledning betvivla rik-
tigheten av den gemensamma härledning han givit namnelementeni 
och därmed ej heller undersökningens huvudresultat. Som förtjänst-
fulla framstå också redogörelserna för ord med betydelsen 'samman-
flöde, möte' (f sv. samnadher, samkoma, amot och bwkkiamot m. m.), ord 
bildade till roten i klyva (klynna, klysn(a), klyp(a), klyva — k1yvja2, klov) 
och slutligen »kluvna» sjöar (Tynn, Tyen, Kvien; Tisaren, Tisnaren, 
Kvismaren, Kvesen etc.). 

Vad jag anser främst böra anmärkas mot avhandlingen, är att förf. 
i några av de viktigare betydelsefrågorna har dragit generaliserande 
slutsatser som icke synas befogade. Det gäller dels kvill — tyll och kvis-
sel och dels även klyp(a). För fallen kvill — tyll och kvissel, vilka över-
huvud visa en slående överensstämmelse i syftning, vill Ståhl ge bety-
delsen 'tvedelning, klyvning, åmöte e. d.' till stor eller övervägande del 
framträdande i ortnamns- och dialektordbeståndet. Anmälaren finner 
emellertid mycket tala för att alla tre orden redan förlitterärt i större 
utsträckning kommit att beteckna 'avgrening, sidogren; mindre gren, 
biflöde e. d.' och att detta är ordens allmännare bemärkelser som namn-
element. 1 många fall synes författaren, påverkad av hänsyn till or-
dens tänkta härledning och antagliga primärbetydelse, ha missuppfat-
tat situationerna och feltolkat namnen till att betyda 'åmöte, förgre-
ning' i stället för 'å- eller bäckgren(ar)'.3  Mot hans uppfattning tala 
också uttryckligen de talrika plurala bäcknamnen o. d. av typ Kvil-
lama (Kvillerna) Kvisslarna4; vidare namn med särskiljande bestäm- 

Ordet kvitt har som bekant tidigare förts till roten ie. *guel i verbet kvälla 
ty. gvellen 'svälla, flöda fram' och ansetts urspr. betyda 'källa'. 

2  Som normaliseringsform väl bättre klövja? 
3  Ex. sid. 14 Pansarkvillen (med namn av Pansarbron) och Vasekvilten — 

båda i Säve sn Gbg-Boh., s. 18 Kvalen i V. Ryds sn österg. (med särnam-
nen Stora och Lilla Kv.), s. 20 Stenkvill i Skede sn Jönk., s. 31 Kvitten eller 
Kvillatorpet i Kristvalla sn Kahn., osv. osv. — jfr nedan s. 99 f. 

Då förf. merendels också vill tolka bebyggelsenamn av typen Kvilta 
(-e), Tylla, Kvissla (-e) som egentliga pluraler, borde det ju även i dylika fall 
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ningar såsom Krokkvill, Kyrkekvillen, Lanekvillen, Pansarkvillen, Ram-
kvilta, Stenkvill(en) fl. st., Strandkvillen, Vasekvillen m. m.; Degertyl-
len, Kungstyllen, Laxtyllen, Sågtyllen m. m.; Järkvissle (Jämtl. — se 
nedan), Lillkvisslen, Storkvisslen, Torrkvisslen, Tvårkvisslen m. m.; jfr 
äv. Trekvisse/bäcken (bäck med tre grenar — Västerb.). Beträffande 
kvissel visar ju också det västnordiska materialet otvetydigt på en 
tidig sådan betydelseutveckling. — Ifråga om klyp klypa yttrar förf. 
.(s. 144): »I alla fall, där man med någorlunda säkerhet kan konsta-
tera namnorsaken, betecknar klyp(a), klip(a) något kluvet, kilformigt 
i terrängen, antingen det är kilen mellan två sammanrinnande vatten-
drag eller en bergudde, som klyver en åker». Detta är utan tvivel 
också en skev slutledning; materialet utvisar enligt min mening ofrån-
komligt, att orden i ortnamn fått användning i den sekundära be-
tydelsen 'inklämt ställe, trångt pass e. d.'1; märk särskilt de norska 
ordboksuppgifterna! 

Några uppenbara misstag äro att påpeka. S. 111 uttalar sig förf. 
om den jämtländska ordformen kvisseln 'grep' sålunda: »Sannolikt får 
väl formen uppfattas som en från dativen lånad urspr. bestämd form. 
Av naturliga skäl är ju dativen vid redskapsord ett vanligare kasus än 
nominativen.» På samma sätt menar förf. det från Jämtland kända 
risseln 'såll' böra förklaras. Att intetdera av fonemen är att förstå ur 
bestämd dativform, därför talar redan det faktum att ordformen kvis-
seln begagnas som förled i sammansättningar (ortn. Kvisselrulrolet, 
Kvisselnströmmen, Kvisselntången, Kvisselnviken m. fl.), och det bevi-
sas av att motsvarande uttal tillkommer ordet vassel 'litet källdrag', 
som i Jämtl. är neutrum och lyder obest. va.2,12„ best. v4.2,/a.2  Nu är 
samma ljudföreteelse känd också från dalmålsområdet, där man i trak-
ten Gagnef—Mockfjärd—Djura säger bessln, rissln, brässln för betsel, 
rissel och brädsel 'sörpa' enligt Levander Dalmålet 2 s. 92. Såvitt jag 
förstår, måste n-ljudet i dylika fall på båda områdena ha organiskt ut-
vecklats som ett efterljud på grund av att tungan vid uttalandet av 
intar ungefär samma läge som för dentalt nasalljud; den ligger mot 
tandvallen och stänger (utom på sidorna) passagen genom =hålan, 
så att den expirerade luften vid den laterala tunganspänningens upp-
hörande måste passera genom näsan. 

S. 95-98 anföras från Särna—Idre och övre Västerdalarna flera 
fall av namnet kalla e. d., med grav accent och Uppslagsformen Kviss-
lan. Det är emellertid osäkert, i vad mån man har rätt att här räkna 

snarast vara fråga om å- eller bäckgrenar. Sällan torde en by (äldst vanl, en 
enstaka gård) ha legat vid flera åmöten! 

1  Hit hör t. ex. Klypan (äv. kallad Skrypan), en mycket trång skreva i 
Bosberget i Sollerö socken Dal. 

a Enl. H. Geijer ULMA dep. 356. 
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med svag form. Såsom framgår av Levander Dalmålet 1 s. 50, skilja 
målen häruppe inte på av gammalt en- och tvåstaviga ordformer, utan 
också de av gammalt enstaviga (med tillagd artikel eller med svarabakti-
vokal) uttalas numera med grav accent. Också i Särna heter det t. ex. 
vind för Vinet, ett känt fäbodnamn. Stal har tydligen icke observerat 
detta förhållande. Men Kvisslen (eller Kvisseln) hade nog varit riktigare 
norrnaliseringsform. 

S. 135 anföres från Sollerön ordformen Pri:/sne, som jämte moram. 
kgsna skulle motsvara »ett riksspråkligt klysna». Förf, tycks ha förbi-
sett, att formen är obestämd och motsvarar ett normalsv. klysnan. 
(Obest. heter i sollmål kk:systi.) F. ö. ser uppgiften ut att vara hämtad 
från en andrahandskälla, näml. P. Envalls avh. Dalabergslagsmålet 1, 
där s. 266 not samma form finns anförd utan angivande att den är 
bestämd. 

Då förf. s. 37 föreslår att tolka det norska gårdnamnet Kvillese (Quel-
lesoo 1557, Quillesoe 1578) som urspr. *Kvildcise, *Kvildc'ese med »dat. 
sg. av ds 'ås'» i senare leden', måtte han ha glömt att ciss 'ås' böjdes 
som ren a-stam i motsats till ciss 'gud' som var u-stam. Såsom alterna-
tiv med &-vokal (icke nödvändigt) hade det varit bättre att tänka sig 
en neutral ia-bildning *se  till ciss 'ås'. 

Den s. 61-62 under uppslagsorden Tillhed och Tyllyckan redovisade 
namngruppen på Till- Tyll- (Tyld-) från Ore sn Dal, har förf. otvivel-
aktigt missuppfattat med avseende både på den primära syftningen 
och på sammanhanget gruppkomponenterna emellan. Tillhed, Tyll-
lyckan (vik av Oresjön), Tyllsanden (strand vid Oresjön) och Tylltjärn 
(tj. N Tillhed) befinna sig alla på en stor ö, bildad av en sidogren av 
Oreälven, vilken sammanfaller med den s. k. Kalkbergsbäcken (G-103 
GkNO) och sedan under namnet Tranubäcken (G103 Tran- GkNO) ut-
faller i noret mellan Oresjön och Skattungen nära Furudals station. 
Enligt anmälarens mening är det denna märkliga bifurkerande avgre-
ning, som ansetts utgöra eller bilda en »tyll». De sönderdelningar av 
Oreälven (Orån), som holmarna nedmot mynningen bilda, äro alltför 
obetydliga för att ha kunnat orsaka hela det stora namnsystemet. Av 
ett par härnedan meddelade skriftbelägg framgår, att platsen Tillhed 
var bebyggd redan på 1600-talet. Det är mycket möjligt, att gård s-
namnet Tyld Tyldes (som finns i den angränsande byn Näset) härrör 
just härifrån, och det torde vara av gårdsnamnet som den genom Nä-
set till Skattungen utrinnande Tyldbäcken (Tyll- G103) i sin tur har fått 
namn.2  

Det s. 95 med uppslagsformen Jör(k)kvissel angivna namnet på en 
strandäng vid Dalälven OSO Karlsarvets by i Älvdalen, titt. ka--).- 

1 Bättre dm. 
2  En äldre benämning på samma bäck tycks ha varit Låbäcken (Gk103 

NO). 
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kuyig„ anser förf, vara oklart med avseende på förleden. För min del 
finner jag namnet alldeles klart. Det innehåller samma bestämning som 
älvdalsordet y)9r- ffly,rtctuv, i Dalmålsordboken (ULMA) upptaget im-
der formen *örr-tuv och med översättning 'tuva, bestående av gamla. 
gräsrötter'. Stammen y39r- etc, är samma som i östsv. adj. örrog 'bur-
rig' och verbet örras 'resa sig på ända (om hår)'.1  Ordet passar ju myc-
ket bra in på en tuvig strandäng. Och naturnamnet bör alltså, med 
normalisering av f. led., skrivas örrkvissel med två r och ett k. 

Som diskutabla får man nog anse en del i avhandlingen mötande 
härledningar, formförklaringar, normaliseringar m. m. Några viktigare. 
fall skola här beröras. 

Det s. 133 framställda förslaget att alternativt härleda sjönamnen 
Klysen och Klysn,an ur ett elliptiskt *Klysnuge eller ett ursprungligare 
*Klysnugesio(r) är väl mindre rimligt. Ett fonem *Klysnughe borde ha. 
utvecklats till *Klyske snarare än till *Klysne. Avgjort bättre är det 
andra alternativet: att räkna med en förenklingsform Klysne för urspr. 
sammansättning *Klysnusior. 

Ifråga om det dalska sjönamnet Tisjön måste sägas, att härledningen 
s. 156 f ur *Twi- motsäges av 1600-talsskrivningarna Tyr- — Tyre- (se, 
nedan), vilka Ståhl icke har känt till. Och att under åberopande av 
ånamnet Tussan to (Tåsan G101), som gäller avloppsdraget från 
sjön, ge företräde åt SOA-upptecknarens förmodan att utgångsformen 
skulle vara Tu-, måste anses som mindre lyckligt. Vad skulle Tu- vara 
för ordform, och hur skulle *Tusior kunnat ge Tisjön bstn? Med hän-
syn till sjöns faktiska tvekluvenhet är anmälaren emellertid böjd att, 
Tyr-skrivningarna till trots2, förorda tolkning av sjönamnet som urspr. 
*Twisior. Vad ånamnet Tussan Tåsan beträffar, kan detta mycket väl 
vara uppkommet av *Twisio- med utveckling Twi- > Tu- genom för-
kortningsprocesser (ordlängdsbalans osv.). 

Bebyggelsenamn av artikellös plural typ (Kvilta, Kville; Tylla; Kvissle; 
äldre i Klysnont osv.) uppfattas av Ståhl antingen som egentliga plura- 
ler åsyftande två eller flera naturföreteelser (så Kvilta i Vimmerby sn 
Kalm. s. 22 f., Tylla i Torsångs sn Dal. s. 64, Kvissle i Njurunda sn 
Medelp. s. 94, *Klysna i Ervalla sn Västm. s. 139) eller som ursprung-
liga inbyggarnamn (så Kvilta i Förlösa sn Kalm. s. 31 och alternativt. 
Jeirkvissle i Lidens sn Jämtl. s. 93 — se nedan). Mot uppfattning enligt 
det förra alternativet finner man dock i några fall invändning böra 
göras. För Järkvissle (j ierppagwislom 1444 osv.) upplyses s. 93, att i 
Indalsälven mittför byn ligger en holme; och av kartorna framgår, att. 
holmen ligger tätt mot norra stranden, varför det här bara kan vara. 

Vendell, Ordb. över de östsv. dialekterna. 
2  Formerna härröra från kartor av Sehallrooth, vilka i många andra fall 

uppvisa förvrängda namn. Här kan framhållas, att den närmast Tisjön lig-
gande sjön, Grycken G101, på karta LSA L 133: 40 1674 kallas Gurgesiön. 
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fråga tim en »kvissel». Alltså må namnet icke med förf. alternativt för-
klaras som syftande på »de två älvfårorna på sidorna om den nyss-
nämnda holmen»; det är att uppfatta som en sekundär pluralbildning. 
Det s. 86 behandlade Kvisslen i Mattmars sn Jämtl. (med gamla skriv-
ningar i Quis/om o. d.)1, by vid en arm av förbindelsen mellan Ocke-
sj ön och Storsjön, utgör ett gott exempel på plural ortnamnsbildning 
till ett singulärt motiv, men här avstår Ståhl helt från att förklara nu-
merusförhållandet! Kville i Bohuslän (med mycket gamla plurala for-
mer — s. 11) kan också mycket väl hänföra sig till en enda bäck (synlig 
å avh:s fig. 1), s. k. Quille kirckebeck 1597. Betr. Klysna(n), Norra och 
Södra, byar i Ervalla sn Västm. (skr. i Klysnom 1403 orig.) finner jag 
det icke heller troligt, att mer än en åklyka avsetts, nämligen den mera 
markanta där norra byn har sitt läge.2  

Normaliseringen av uppslagsformer för naturnamn är icke genom-
förd på ett tillfredsställande sätt. I stället för väntat Kvisseln -kvisseln 
(jfr t. ex. rsv. hasseln — ej hasslen) har förf, merendels tagit Kvisslen 
-kvisslen till normalform, s. 80 ff. Mindre lämpliga synas mig också 
efterledsformer såsom -raningen -ranningen (Kvisselraningen fl. st. s. 
81 ff., Grenranningen s. 122) öv. Norrl. för -råningen el. -rånningen: 
fsv. rudhning 'röjning'. 

Bland namn, som upptagits i exempelsamlingarna, märkas några så 
pass osäkra att de lika gärna kunde ha uteslutits. Sålunda t. ex. Kyl-
säter s. 14, Kvelleberg s. 21, Kviström s. 101 — där f. 1. kan vara västsv. 
kvi 'fäfålla', Grenhestra grin- (Grinn- 1559, Grind- 1650, Gren- 1738) 
s. 130 — där f. 1. väl snarare är Grind- med sekundär vokalförlängning. 

Å andra sidan är det ett och annat man saknar i Ståhls avhandling. 
En diskussion av det dialektgeografiska förhållandet mellan kvill och 
tyll och det nära synonyma kvissel, alltså i anslutning till översiktskar-
torna 1 och 2 (s. 71 resp. 115), skulle nog ha varit påkallad. Läsaren 
undrar, i vad mån namnelementen befunnits utesluta varandra geo-
grafiskt eller förekomma jämsides inom samma områden?3  Ifråga om 
förekomsten i ortnamn av de åmötesbetecknande orden eimot och 
bäckmot s. 79 skulle några siffror, som belyste frekvensen, självfallet ha 
utgjort ett plus i redogörelsen. Av ortnamnet Bäck(a)mot finner man 
endast ett fall upptaget i Svensk Ortförteckning (näml. det hos Ståhl 
ej anförda Bäckamot by i Veinge sn Hall.), men enligt muntlig uppgift 
av författaren skall totala antalet svenska fall av benämningen uppgå 

1  Belägget i Quislom 1437 DN 14 s. 42, vilket i Ståhls avh. s. 88 anföres 
(med j för i) även för Kvissle i Bergs sn Jämtl., synes nog snarast gälla Matt-
marsbyn. 

2  Jfr t. ex. Generalstabens Atlas över Sverige i 34 blad, bl. 12. 
3  Det senare tycks endast i ringa mån vara förhållandet. 
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till flera hundra. För det s. 79 angivna Aermot (1442 DD 1 s. 96 avskr.1), 
»gammalt gränsmärke mellan Mora och Boda socknar i Dalarne», kunde 
ha upplysts att det motsvarar nuv. iiinot (G103) eller sammanflödet 
av Ick- och Brunnvasselåama vid huv. gränsen Mora : Rättvik.2  

Vidare saknas omnämnande av en del namn och ord, som kunde ha 
varit av intresse i olika sammanhang. Från Venjans socken Dal, finns 
upptecknat ett vattennamn Kvillrorna kwildrutr3, vilket avser ett parti 
av den stora Ogströmmen där den (nedom sjön Häsejen) sönderdelas 
av flera holmar. Möjligheten att det till grund liggande ordet, *kvillra 
f., är en r-utbildning på kvill 'ågren', kan icke utan vidare avvisas, och 
frågan hade förtjänat diskuteras i samband med skrivningen a Quill-
drom o. d. (Morkinskinna etc.) för det s. 11 och 48 behandlade bohus-
länska socken- och häradsnamnet Kville. I diskussionen kunde också 
indragas en ordform kvillra -or kvilra kvilrar, som enligt prof. Josef 
Svennung i östra härad (åtm. Alseda sn) Smål. brukas särskilt om 
'små grenknippen av körsbärsträd, som vid bärplockning, storm osv. 
rivas ner och ligga på marken' och som uppenbarligen hör samman 
med kvill 'gren, förgrening'.4  

Bland namn på Ty- (»Kluvna sjöar» s. 151 ff.) kunde även ha fram-
hållits den sannolikt på ett naturnamn återgående gruppen vid grän-
sen mellan Säfsnäs sn Dal. och Rämens sn Värml.: Tyn (Thyn Crwlius 
Beskr. öfver Säfs, passim; Thyen Arosenius Beskr. s. 12) el. Tybyn 
och Tyfors. 

På s. 72 sägs beträffande åmöten åförgreningar: »I stället för två 
åar, som rinna samman till en, ser den folklige iakttagaren en å som 
grenar sig, klyves i två.» Här kunde förf: ha tillagt: »eller två vatten-
(drag) som skiljas» — i Stensele sn Västerb. finns näml. en stor by med 
namnet Askilje, belägen vid mötet mellan time älv och ett större bi-
flöde. Namnet finns ingenstans anfört i avhandlingen. 

För dialektalt särutvecklade ord- och namnformer saknas ibland 
förklaringar och litteraturanvisningar. Sålunda lämnas man helt utan 
upplysning om förhållandet -e <-a i jämtl. Kvissle normalsv. *Kvissla.5  
Och för flera norska ortnamn med ej minst för en svensk svårbegrip- 

1  Bättre: orig. i Dala Fornsal. Jfr f. ö. Linden Dalska namn- och ordstu-
dier I: 1 s. 157, där stycket ifråga finns •  avtryckt från originalet. 

2  Före 1607 gräns Mora : Leksand. Jfr nu Linden aa I: 2 s. 168 not 2. 
3  B. Linden 1931 SOA. 
4  På förfrågan har Landsmålsarkivet i Lund godhetsfullt meddelat, att 

ordform en icke föreligger i dess samlingar men att från Alseda socken finns 
upptecknat pl. kviller 'skott av växt'. Månne då kvillra är en ung, mera in-
dividuellt använd utbildning på pluralen kviller (av kvill)? 

3  Fallet ' är formellt analogt med Åre fsv. Ära, varom se Linden aa I: 2 
s. 137. 

7 —  6543 Svenska Landsmål 1951 
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liga former undandrages läsaren möjligheten att direkt bedöma förf:s 
uppfattning av böjnings- och avledningsförhållanden. Knappheten på 
litteraturhänvisningar, som kan sägas i stort känneteckna arbetet, ter 
sig åtminstone delvis såsom en brist. 

Bland exempel på kv för tv saknas ett par intressanta östsvenska 
ortnamnsfall, som äro att finna hos Westman Nyländska önamn 1 s. 
215 och 372 f.: Kvilallharun för Tvi/all- 'grundet utanför de två svedje-
fallen' och Kvi- eller Tvihjelpan 'ön som har två gölpor (gölar)'. 

Ifråga om äldre skriftbelägg för behandlade ortnamn kunde förf. 
nog utan alltför stor möda ha uppspårat sådana för en del fall, där man 
nu fått nöja sig med endast någon ung skriftform. Särskilt gäller detta 
ett par i sista kapitlet dryftade sjönamn: Kvi(e)n och Tisjön i Malung 
resp. Lima snr i Dalarna. För båda fallen anföras utom Generalstabs-
kartornas former blott de i Hermelins kartverk från omkr. 1800.- Sist-
nämnda verk betjänar sig emellertid till stor del av lantmäterikartor 
från 1600-talet, såsom framgår av de i Krigsarkivet förvarade arbets-
och konceptkartorna till verket. I Lantmäteristyrelsens arkiv finner 
man också mycket riktigt sjön Kvien angiven på en hel rad kartor: 
Quien 1674, Quin 1675 76 84 1719; därtill äv. Quigen, ås ostsydost om 
sjön. Tisjön betecknas som Tyresiön 1674 76, Tyrsiön 1677-78; där-
till Tyreåfien, ås mellan Tåsan och Tisjön 1674. 

Också för några andra fall är jag i tillfälle påvisa äldre skriftbelägg. 
Sålunda för Tillhed i Ore sn: Per Larsson i Tilleheed på samma Ore, . . . 
i Tillehede 1637 Db.1  Till endera Ore- eller Orsagruppen på Tyll- (Tyld-) 
kan vara att hänföra gårdsn. tryll i Orsa, skr.: Tylle Mårthenn (i Åberga 
Ors.) 1627 Kvarntullslängd. För sjönamnet Tillingen i Husby sn Dal.: 
jtt Enge liggendes Noordan Tyllingen 1548 Db.2  För ett fall av Kvisstan 
(rättare Kvisseln) i Lima sn Dal.: vdi ett hemene benämpdt Qwisla (2 ggr), 
wijdt lör :ne Qwijsla 1547 GFR, en ny Rödning jaom kallas Kwifila 1548 Db.3  

De i avhandlingen anförda skriftbeläggen för enskilda ortnamn äro 
i regel ordnade i svit utan skiljetecken och med vissa andra friheter, 
som ibland göra citaten mindre rediga — ex. sid. 11 under Kville och 
s. 88 under Kvissle. Vid citerandet av arkivkällor och litteratur har 
förf. lagt an på stark förenkling av titlarna utan att dessa alltid finnas 
angivna i den s. 173 ff. intagna förkortningslistan. För en icke initie-
rad kan meningen ibland bli oklar, såsom då s. 33 rad 6 nerifrån omta-
las »kartlista nov. 1942» eller då s. 137 (under Klysnan i Nås sn, Nås 
och Malungs tg, Kopp. 1.) hänvisas till »Arosenius, Dalarne s. 18».4  

1  Kopparbergs läns häradsrättsarkivalier (ULA) ser. II A I: 5 fol. 184 v. — 
I 1663 års jordebok (KA) B. 641: Jöns på Tillh,eedh, Joen La?./Jon på Tillheedh. 

2  Jöns Pederssons dombok (ULA) fol. 117 v. 
3  Jöns Pederssons dombok fol. 133 v. 
4  Här avses: Fr. Arosenius, Beskrifning öfver Nås socken (Falun 1864) = 

del III: 2 av densammes Beskrifning öfver Provinsen Dalarne. 
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I namnelementen kvill och tyll etc. har Harry Ståhl funnit ett av-
handlingsämne, som är både givande och intressant och på sätt o. vis 
även originellt. Medan studium av bebyggelsebetecknande svenska ort-
namnselement redan givit en hel rad avhandlingar, ha naturbeteck-
nande sådana förut endast i ett par fall (köl och hester) blivit föremål 
för landsomfattande undersökning Men utan tvivel stå ytterligare 
flera goda ämnen att finna på detta område. 

Bror Lindén. 

Karl Nickul, The Skolt Lapp Community Suenjelsijd during the year 
1938. Nordiska museet: Acta Lapponica. V. Editor: Ernst Manker. 
90 pages, 64 plates and 1 coloured map. 

I Nordiska museets serie Acta Lapponica, redigerad av intendenten 
för museets lapska avdelning Ernst Manker, utgöres det senast utgivna 
bandet av den finske geodeten Karl Nickuls inventering av de finska 
skoltlapparnas intill andra världskriget bevarade samhälle Suenjelsijd, 
beläget invid ryska gränsen öster om sjön Inari. 

Författaren hade under årliga besök i Suenjel på 1930-talet i grun-
den lärt känna dessa lappars särartade förhållanden, deras livsföring 
samt deras kulturlandskap med renbetesland, fiskevatten och läger-
platser. Särskilt hade han fängslats av kulturkontaktens problem, som 
kunde studeras här, där en synnerligen ålderdomlig lappkultur mötte 
den moderna tiden, representerad av den ekonomiska utvecklingen i 
norra Finland på 1930-talet. Det var alltså en kultur i klis författaren 
lärde känna, och han lade upp sin undersökning med särskild hänsyn 
härtill. Inventeringar av kulturtillståndet vid två eller flera tillfällen 
med vissa års mellanrum borde kunna visa vilka äldre kulturformer, 
som voro så djupt rotade, att de kunde bestå under de omvandlingar 
den nya tiden medförde. Nicka' har emellertid ingalunda betraktat den 
inbrytande nya tiden som något slags blint öde, helt utanför människans 
kontroll. Hur många kulturpolitiker ha ej i onödan sträckt vapen just 
i denna situation? Kulturkontaktens yttringar ha emellertid alltid en 
tydlig adress till de styrande. I detta fall blir frågan — enligt Nickul — 
denna: »What shall be the attitude of a democratic cultured country 
towards a minority who is on a different level of cultural development?» 
Genom ett allsidigt, förutsättningslöst studium av Suenjelsijd inför den 
nya tiden ville Nickul söka ge ett svar, grundat på kunskap om faktiska 
förhållanden. 

Nickuls nu publicerade kulturinventering avser året 1938. Tyvärr 
fick författaren aldrig någon möjlighet att fullfölja den ursprungliga 
planen med flera inventeringar. Andra världskriget blev en katastro f 



104 LITTERATUR 

för suenjellapparna och deras samhälle, som måste övergivas. Emel-
lertid ger denna enda inventering en mångfald värdefulla inblickar i 
ålderdomlig lapsk kultur av stort värde för den jämförande forskningen. 

Det ur vetenskaplig och administrativ synpunkt intressantaste dra-
get i suenjellapparnas kultur utgöres av den sociala organisationen med 
ett byråd samt familjer, som var för sig äga nyttjanderätt till bestämda 
fiskevatten och renbetesmarker inom byns vidsträckta område, vars 
bebyggelsecentrum utgjorts av vinterbyn. Ett livligt umgängesliv med 
mycket tedrickande utvecklas här i vintervistet under årets första må-
nader, innan familjerna på nytt spridas ut till fiskevatten och renbetes-
marker. De utnyttjade områdena betraktades givetvis som ett slags 
egendom. Skillnaden mellan nyttjanderätt och äganderätt, som i Sve-
riges lappmarker kom att spela en så ödesdiger roll, så snart nybyg-
garna efter 1673 uppträtt på lappskattelanden, synes här ej ha kom-
mit att betyda mycket. Härtill måste ha bidragit det rättsskydd, som 
suenjellapparna åtnjutit från statsmakternas sida. Dokument härom 
ha funnits bevarade hos byns förtroendemän sedan början av 1600-
talet. När finska nybyggare utsträcka sina fiskefärder till suenjellap-
parnas fiskevatten, kunde dessa hävda sina rättigheter liksom också 
när Petsamo kloster och kolaborna gjorde anspråk på fiskeplatserna. 
I detta senare fall kunde lapparna stödja sig på en ännu bevarad (av 
J. J. Mikkola publicerad) handling från 1697, undertecknad av Peter 
den store. Efter undersökning av förhållandena tillbakavisar här tsa-
ren anspråken och fastslår lapparnas rätt till sitt område, som varken 
får försäljas eller arrenderas ut. 

Anmärkningsvärt är att lappar i Finland, såsom framgår av Nickuls 
undersökning, haft påfallande lätt att upptaga kulturelement från de 
bofasta. Den kulturella liksom den sociala motsättningen mellan lap-
par och bofasta nordbor synes i Finland ej ha varit så synnerligen fram-
trädande, särskilt om man jämför med liknande motsättningar i Nord-
norge. Sverige har i detta hänseende intagit en mellanställning mellan 
Norge och Finland. Vad byggnadskultur och dräktskick hos suenjel-
lapparna beträffar har assimileringen gått långt. Orienteringen mot 
öster markeras både på det andliga och det materiella livets områden. 
Dessa lappar, som tillhöra den grekisk-ortodoxa kyrkan i Petsamo, ha 
firat sina kyrkliga högtider enligt den gregorianska kalendern. Samo-
varen och tedrickandet ha tillhört lapparnas vardagsliv, o. s. v. Nä-
ringslivet, grundat framför allt på fiske och renskötsel, representerar 
emellertid i stor utsträckning genuint lapska kulturformer. 

Åke Campbell. 
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Karl-Hampus Dahlstedt, Det svenska Vilhelminamdlet. Språkgeogra-
fiska studier över ett norrländskt nybyggarmål och dess granndialekter. 1. 
Allmän inledning. Ord och betydelser. A. Text. B. Kartor. Åk. avh. Upp-
sala 1950. 243 s., 13 kartor. (= Skrifter utgivna genom Landsmåls- och 
Folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A: 71.) 

1 
Den övre delen av Åsele lappmark, den sydligaste av Lapplands lapp-

marker, upptas av socknen Vilhelmina, till storleken jämförbar med 
landskapet Södermanland. Den bofasta bebyggelsen i Åsele lappmark 
sträcker sig icke längre tillbaka än till 1600-talets slut, och till nuvarande 
Vilhelmina nådde den inte förrän ett 50-tal år senare. Det svenska Vil-
helminamålet, som Karl-Hampus Dahlstedt gjort till föremål för en mo-
nografi, är sålunda en mycket ung dialekt, c:a 200 år gammal. Som sitt 
primära syfte anger förf. (s. 19) att »bestämma det svenska Vilhelmina-
målets uppkomst, d. v. s., dess geografiska ursprung (moderdialekter), 
invandringsvägar och egna novationer>>. Arbetets nu föreliggande första 
del behandlar en rad ord- och betydelsegeografiska problem. En plane-
rad andra del kommer att ägnas dialektens ljud- och formsystem. En-
ligt anmälarens mening hade det varit naturligare att publicera de båda 
delarna i omvänd ordning. 

De svenska målen i Åsele lappmark ha hittills icke varit föremål för 
någon mer omfattande undersökning, men forskare som Herman Geijer, 
Torsten Bucht och Seth Larsson ha i olika sammanhang påpekat, att 
målen i Åsele lappmark nära ansluta sig till ångermanländskan. Dahl-
stedt har efter sina ordgeografiska undersökningar kommit till samma 
uppfattning och kan redan nu meddela (s. 32), att arbetets andra del 
kommer att visa, hur Vilhelminamålet också betr. ljudskick och ordböj-
ning i huvudsak hör ihop med Ångermanland. »Syftet med den här före-
liggande ord- och betydelsegeografiska undersökningen blir då», skriver 
förf. s. 32, »dels att bekräfta och så långt som möjligt geografiskt och 
historiskt precisera (eller eventuellt bestrida) Vm's [= Vilhelminamå-
leta] ångermanländska frändskaper, dels att utröna i vilken mån ny-
bygga rmålet i Vm [= Vilhelmina] har varit utsatt för yngre inflytanden 
från sina icke-ångermanländska grannspråk och granndialekter». Med 
de sistnämnda avser förf. norskan och lapskan. 

Vid lösandet av sin primära uppgift, att bestämma Vilhelminamålets 
ursprung, kommer Dahlstedt ofta nog in på problem av större räckvidd 
och mer allmänt intresse än Vilhelminamålets dialektgeografiska ställ-
ning. Avhandlingen är snarast en studie över valda ordgeografiska pro-
blem i mellersta Norrland med Vilhelminamålet som utgångspunkt. 

Avhandlingen sönderfaller i tre huvuddelar: 1. Bärnamn. 2. Norska 
ord. 3. Lapska lån. I de båda senare kapitlen redovisar förf. samtliga 
enl. hans mening norska och lapska ord i Vilhelminamålet. Då det gällt 
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att dialektgeografiskt inringa Vilhelminamålet med avseende på ord-
förrådets svenska beståndsdelar, har förf. naturligtvis måst begränsa 
sig. I anslutning till bl. a. Dauzat och Zetterholm betonar Dahlstedt vik-
ten av att man vid ordgeografiska undersökningar studerar orden i be-
tydelsegrupper. Förf. har valt dialektens benämningar på vilda bär, ett 
gott val, främst från den synpunkten, att de vilda bären äro naturf öre-
teelser och som sådana stabila, d. v. s. de ha i regel inte vandrat och för-
ändrat sig i historisk tid. 

Materialet till avhandlingen har förf. — förutom ur tryckta källor — 
hämtat företrädesvis ur ULMA:s, SOA:s, Norsk Ordboks och Norsk 
Målförearkivs samlingar. Hans huvudkälla, så långt det rör Vilhelmina-
målet, har varit Olof Petter Petterssons mycket omfattande handskrivna 
»Ordbok över Vilhelminamålet», tillhörig ULMA. Förf, har emellertid 
också företagit egna fältundersökningar både i den svenska och norska 
delen av undersökningsområdet. Härigenom har förf. förvärvat en per-
sonlig och intim kontakt med sitt undersökningsområde, som gör sig på-
mint på snart sagt varje sida i avhandlingen. 

Vissa av artiklarna illustreras med språkkartor, sammanförda i ett 
särskilt bihang till avhandlingen. Kartorna äro från vissa synpunkter 
mycket välgjorda, men med överskådligheten är det ibland sämre be-
ställt. Karta 4 över odon-namnen har 34 tecken, av vilka några avse be-
nämningar, som äro kända endast genom ett enda belägg! Enligt anmä-
larens mening är värdet av en sådan karta ganska minimalt. Det hade 
varit värdefullare att få en specialkarta över exempelvis det invecklade 
»od-, utter-komplexet». 

2. 

Kapitlet om bärnamnen är avhandlingens tyngst vägande parti. Förf. 
har ur sin bärnamnsundersökning lyckats utvinna en hel del intressanta 
resultat. Först och främst bekräftar den Vilhelminas språkliga samhö-
righet med Ångermanland, såvitt man kan se av bärterminologien före-
trädesvis nordvästra Ångermanland. Äldre forskare ha mera ensidigt 
hävdat Vilhelminamålets nordöstångermanländska karaktär, ehuru 
man icke varit okunnig om det nordvästångermanländska inslaget (avh. 
s. 12 f.). 

Bärnamnskapitlet innehåller f. ö. en rad intressanta iakttagelser och 
synpunkter, ordgeografiska, ljudhistoriska och etymologiska. Särskilt 
som ordgeograf visar förf. mycket framstående egenskaper — man vill 
då reservera sig för kapitlet om de norska lånen, varom nedan. 

Genom att skickligt kombinera ordgeografisk och ljudhistorisk metod 
har Dahlstedt lett oss ett stort steg mot förklaringen av de norrländska 
dialekternas förvirrande mångfald av till synes etymologiskt samhöriga 
odon-benämningar (uddbär, otter-, åtter-, otterbär etc.) (avh. s. 56 ff.). 
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Förf. återför alla dessa skiftande former på en grundform *ödbär. Ett 
och annat frågetecken kvarstår i detaljerna, men det råder intet tvivel 
om att förf. anvisat den rätta vägen till »od-, utter-komplexets» lösning. 

I avsnittet om odon gör Dahlstedt också en god insats som etymolog, 
nämligen vid härledningen av de norrländska och österbottniska dia-
lekternas od, or, ol 'fiskyngel, fiskfjäll' o. d. (s. 59 f.), vilket förf. överty-
gande för samman med no. dial. oda, ode 'brunst' m. m., no. o. sv. dial. 
oden 'brunstig'. I anslutning till Rolf Nordhagen menar Dahlstedt, att 
även växtnamnet odon innehåller ett dö- med sexuell innebörd. På den 
punkten känner sig dock anmälaren icke fullt övertygad; det gäller 
också förf:s förslag till Eddatolkningar på a. 58. 

Avsnittet om odon betecknar höjdpunkten icke blott i bärnamnska-
pitlet utan i avhandlingen i dess helhet. Andra bärnamnsartiklar äro 
mindre givande, exempelvis åkerbär (s. 47), stenbär (s. 49 f.), jordbär (s. 
51 f.), blåbär (s. 74 f.). Vid behandlingen av brandbär, brännbär 'hallon' 
(s. 50 f.) tar förf. väl lätt på problemen. Sålunda försummar han att dis-
kutera, i vilken utsträckning den bl. a. från Jämtland, Härjedalen och 
(delar av) Medelpad kända övergången a> a framför nn (nå) kan ligga 
bakom formen brannbär, brammbär; fråga är, om ens formen brcennbär 
med nödvändighet förutsätter gammal ä-vokal. Frågan är av vikt inte 
minst för ordets härledning. 

Till växtnamnet tranbär (s. 83 ff.) knyter sig ett ljudhistoriskt problem, 
som förf. ägnar uppmärksamhet på s. 85. I stället för väntat tranubär 
e. d. heter det tranbär o. d. (utan mellanvokal) på ett stort mellannorr-
ländskt område (se karta 5). Enl. förf. beror synkoperingen av mellan-
vokalen därpå, att bärnamn, sammansatta med -bär, på ifrågavarande 
område uttalas med akut aksent. Går man till ett genuint götamål som 
västgötskan, vilken som bekant normalt bevarar mellanvokalerna, finner 
man, att det där i regel heter trånbcer, trånbcer o. d., alltså utan binde-
vokal och med grav aksent. Jfr fno. Tranbera myre (1404) DN 7: 340. 
Aksentueringen räcker tydligen icke som förklaring överallt. Andra 
möjligheter böra prövas. 

Anm. kan icke ansluta sig till förf:s mening, att myrbär är den gamla 
nordiska benämningen på hjortron, äldre än multa (no. molta) (avh. s. 
44, 46, 86 f.). Dahlstedt fäster stor vikt vid att myrbär avser hjortron i 
alla mogningsstadier, medan multa, motta i många dialekter har en spe-
cialiserad betydelse '(över)mogna hjortron', i överensstämmelse med 
ordets etymologi (jfr no. dial. molten 'mör, blöt'). Men det är just de 
mogna hjortronen, som ha någon betydelse i folkhushållningen. När 
ordet multa (molta) skapades, var det den praktiska nyttans synpunkt, 
som gjorde sig gällande, ett ursprungligt drag (jfr t. ex. Hesselman, Från 
Marathon till Långheden, 1935, s. 42 f.). En bildning som myrbär är av 
en helt annan, yngre karaktär. Det är typiskt, att ordet på ett håll 
betyder 'hjortron', på ett annat 'tranbär' (s. 86), på ett tredje 'odon' 



108 LITTERATUR 

(s. 71), detta i skarpaste kontrast till multa, molta, som överallt har en 
och samma betydelse 'hjortron'. 

Att multa (molta) är ett gammalt ord, visar också dess utbredning. I 
Norge är molta dialekternas vanliga ord för 'hjortron'. I de danska dia-
lekterna synes multebwr, moltebwr och molte vara begränsat till Jylland 
(Jensen-Tusch, s. 205), men ett äldre själländskt multe 'hjortron' anses i 
Danm. Stedn. 2, s. 76 ingå i det själländska ortnamnet Multebjwrg. För 
de svenska dialekternas vidkommande nöjer sig Dahlstedt med en hän-
visning till Rietz, som känner ordet från Värmland, Dalsland, v. Dalarne 
och Jämtland. Härtill bör först och främst läggas Västergötland (ULMA) 
och Bohuslän (jfr OGB). Det finns antydningar om att ordet också haft 
hemortsrätt i de sydsvenska dialekterna. Rietz upptar på s. 447 ett 
mullbär 'hjortron' från Småland. En kontroll av Rietz' manuskript har 
visat, att där står multbär.1  Ett molltron 'hjortron' finns i LAL uppgi-
vet från Perstorps socken, N. Åsbo härad, Skåne.2  Det förefaller rimligt, 
att multa o. d. tidigare varit allmänt i de sydsvenska och danska dialek-
terna och att det undanträngts av konkurrenten hjortron, hjorting etc. 
På det ångermanländska myrbär-snottra-området anträffa vi socken-
namnet Multrd (1535 Multtaradh). De lokala förhållandena, vilka anm. 
nyligen varit i tillfälle att studera, tala starkt för att förleden i Multrd 
är bärnamnet multa (jfr avh. s. 44 not 2). 

3. 
I kapitlet »Norska ord» uppföras 42 ord som norvagismer i Vilhelmina-

målet. Om man undantar de 17 ord, som endast belagts i 0. P. Petters-
sons samlingar och vilka förf, med rätta betraktar med en viss skepsis 
(0. P. Pettersson vistades i sin ungdom i Norge och gick i norsk skola), 
återstå 25 ord. Även denna siffra är för hög. En stor del av de förmenta 
norvagismerna äro goda svenska ord. Några exempel. 

Formerna norske 'norrman' (s. 125 f.) och svenske 'svensk' (s. 133 f.), 
best. sing. norsken och svensken med gravis, bero sannolikt icke på , 
norskt inflytande. De äro liksom danske (vanligen i best. sing. dansken 
med gravis) kända från genuint svenska dialekter, såsom dålmålet 
(ULMA), Fjärdhundralandsmålet i Uppland (Isaacsson, s. 62) och öst-
götskan.3  Jfr Weste, Svenskt och fransyskt lexicon (1807), s. In. Jfr 
f. ö. förf:s material. 

Adj. väderfast (s. 138 f. samt karta 9) förekommer allmänt i dalmålet 

1  För denna kontroll tackar jag amanuensen Sten-Bertil Vide, LAL. 
2  »Pau Ängstumåsen va darr gått om molltron fårr i tien, nu sar ajn inte 

ajt änndaste bär nåenstänns» (S. A. Ståhle 1946, LAL 4313). 
3  Lektor E. Törnqvist har haft vänligheten meddela mig följ. östgötska 

material: deinsken fr. ett 40-tal socknar; ?banken fr. 11 socknar (obest. form 
norske fr. 3 socknar); s'Anske(n) fr. ett 30-tal socknar. 
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(s. 138) och — vad viktigare är — också i Österbotten. Att Wessman 
endast upptar ett belägg, är missvisande. Enl. meddelande från öster-
bottningen docent Thors i Helsingfors är ordet så vanligt i åtminstone 
mellersta Österbotten, att det där kan betraktas som lokalt riksspråk. 
Ordets förekomst öster om Bottniska viken tyder på att det en gång bör 
ha funnits i de kustnorrländska dialekterna. 

Subst. ska f. 'isåkorpa' (= fvn. skån) (s. 129 f.) i nordvästra Ångerman-
land och Åsele lappmark betraktar förf, som ett västerifrån lånat ord 
främst på grund av best. sing. skda — det heter i dessa trakter td(e)n, 
bro(e)n etc. Formen kan dock förklaras utifrån dialektens egna förut-
sättningar: obest. sing. skå — uppkommen som sv. dial. ma 'hästman'l 
— har anslutit sig till den stora gruppen starka fem. av typen bo 'bod', 
li 'lid', vet 'våd' etc., vilkas best. sing.-former i Ångermanland och Åsele 
lappmark lyda boa, tia, veta etc. Det av förf. s. 130 anförda skå 'brädd' 
och skå f. 'kant på bräder', 'spricka i ändan av ett timmer' är ett helt 
annat ord än skå(n) 'skorpa' (se Hellquist s. 967 samt Manne Eriksson, 
Hjäll och tarre, s. 124 f.). 

Att vada 'fiskstim, små vågor' icke är norskt lån, framhåller förf. 
själv (s. 137). Att detsamma gäller exempelvis master f. 'mast' (s. 125) 
och oskönsam 'vårdslös, otacksam' (s. 126), framgår klart av förf:s eget 
material. 

Verbet hålla fram 'fortsätta' (s. 121) är klent belagt i dialekterna, vil-
ket kan bero på en tillfällighet. Det är dock känt från Älvdalen i Dalarne 
(ULMA). Därtill är det mycket vanligt i fornsvenskan och i äldre och 
yngre nysvenska (se SAOB). Ett medelpadskt belägg från c:a 1770 före-
ligger hos M. N. Nordenström, som var komminister i Stöde (se SAOB). 

De anförda exemplen torde räcka för att visa, att Dahlstedt betydligt 
överdrivit det norska inslaget i Vilhelminamålet. Han har förbisett, att 
nybyggarmålet i Åsele lappmark äger ett antal reliktord, som numera 
antingen helt saknas i de ångermanländska moderdialekterna eller en-
dast förekomma i nordvästra Ångermanland men som anträffas i andra• 
norrländska mål, dalmålet, finlandssvenskan eller andra svenska dialek-
ter. Förf. synes icke ha beaktat, att dalkarlarna voro väl representerade 
i de första nybyggargenerationerna (jfr avh. s. 10). 

4. 
Om avhandlingens sista kapitel, »Lapska lån», vilket med sina 75 sidor 

upptar lika stort utrymme som bärnamnen, skall anmälaren fatta sig rela-
tivt kort, främst emedan han på grund av bristande kunskaper i lapska 
språket icke anser sig kompetent att bedöma framställningens värde. 

1  Se Janzen, Stud. över subst. i bohuslänskan, s. 247 f. o. där anf. litt. samt 
Götlind, Västergötl. folkmål, 1, s. 91 och Ålander, Kons. i östergötl. folkmål, 
2, s. 121. 
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De lapska lånen äro av mycket skiftande karaktär. En stor del är 
gamla lån i de norrländska dialekterna, de ha m. a. o. lånats in i Vilhel-
minamålets moderdialekter och säga alltså ingenting om Vilhelmina-
målets särskilda förhållande till lapskan, vilket förf. också framhåller 
(s. 221). Några av de lapska orden äro dock exklusiva för Vilhelmina-
målet och därför av större intresse ur avhandlingens speciella synvinkel. 
Förf. framhåller emellertid själv, att de flesta orden äv denna kategori 
göra intryck av att vara tillfälliga lån, de äro kända i en enda by eller 
på sin höjd i en mindre del av socknen. De kunna icke räknas till målets 
stabila ordförråd — de höra till språkets dagsländor. 

Det för lapskan och de norrländska dialekterna gemensamma ord-
förrådet är ett invecklat kapitel, som måste tas upp i ett stort samman-
hang, helst av en nordist och lappolog i samma person. Grundläggande 
är naturligtvis frågan om detta ordförråds ursprung — det är i många 
fall mycket besvärligt att avgöra, vilket av språken, nordiskan eller lap-
skan, som i själva verket varit det långivande, Ett annat problem rör 
sättet för inlåningen (det gäller särskilt de gamla lånen). Har det lapska 
ordet först upptagits i en viss norrländsk dialekt och därifrån vandrat 
vidare till andra dialekter, eller ha de olika dialekterna oberoende av 
varandra lånat det lapska ordet? Förf. har mer antytt än löst dessa 
problem. 

I åtskilliga fall delar icke anm. f örf:s åsikt, att lapskt lån föreligger. 
Det gäller i första hand de ord, som icke ha avseende på speciellt lapska 
eller lappländska natur- och kulturföreteelser (betydelsekategori D i 
tablån å s. 216-217). Här skola endast anföras några exempel. 

Batja 'smörja (ner sig)' (s. 157) kan väl icke skiljas från ång. (Tre-
hörningsjö) bata ne sa »cacare (om barn)», äv. lgita som oböjl. subst. 
(ULMA), och västerbottn. (Burträsk) båta (äv. håta) 'smuts' (Lindgren, 
Burträskmålets gramm., s. 107), uppenbarligen ett ord, tillhörande 
barnspråket. 

Lappgock, -gockel, -gokt 'föraktfull benämning på lapp' (s. 160 f.) och 
gockla 'tala obegripligt, svamla' (s. 162 f.) anser förf. vara bildade till 
lapskans guktie 'huru', guktie leä 'hur är'. Förklaringen förefaller lång-
sökt. Verbet gockla 'tala obegripligt' är med största sannolikhet samma 
ord som dialektens gökkek 'kackla', /-avledning till det i nordsvenska 
dialekter vanliga gucka 'gala'. Jfr no. dial. gauka »vaase, tale taabeligt, 
eller ofte gjentage det samme (ligesom Gjogen)* (Aasen). Subst. (lapp-) 
gokt kan vara bildat till ett verb *gokta (jfr no. dial. goktla 'tate samisk' 
s. 163); som bekant äro t-avledningar med iterativ innebörd (germ. -atön 
och -atjan) mycket vanliga vid ljudhärmande ord (rapa : rä/ta, bräka: 
breikta, hicka : hikta etc.). 

Verbet mudda modda 'arbeta sig fram i dåligt före', 'springa, skynda 
iväg' m. m. (s. 201) bör endast i yttersta nödfall skiljas från ordet (snö-) 
modd, på dialekten mg. Jfr Resele get_a mixt 'gå sakta', Trehörningsjö 
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inka 'skämta, leka, stoja' (ULMA) samt Multrå mådde 'grundligt till-
tyga någon (t. ex. vid lek i en snödriva)' (Nordlander). Vokalväxlingen 
u o i stamstavelsen är besvärlig men torde icke utgöra något oöver-
stigligt hinder för de här gjorda sammanställningarna (här hade man ve-
lat ha förf:s 2:a del!). 

Vid behandlingen av verbet skelka 'tröttna (t. ex. av att bära en 
börda)', 'skynda iväg' (s. 212 f.) har förf. förbisett viktigt jämtländskt 
material, som klart visar ordets ursprungliga form och betydelse: ski,sk 
'gå klent' Mattmar; sAW 'frakta något med knog och släp 'Mörsil; skårk 
på 'röra sig hit och dit (om t. ex. barn och djur, som leka och rasa)' 
Ström; han skz4e, 2vå4n ma sål§a po rOsa »han knogade iväg med 
säcken på ryggen», han sing.e,-kål,m-dom lan skickade iväg dem hem» 
(»de skulle gå fort») Åre (ULMA). Verbet, som tydligen bör skrivas 
skirka, är av ljudhärmande ursprung: skttsÅ »gå (så att det gnisslar el. 
knarrar av stegen)» Åre (ULMA); skgrk 'skrapa och knastra (t. ex. när 
någon går i skare el. då frusna byxben skrapar mot vadorna)' Ström (avh. 
s. 213). Skirka torde vara en relativt ung onomatopoetisk-diminutivisk 
»avljudsform» till fvn. skark n. 'oväsen, larm' (jfr knirra : knarra, knistra : 
knastra).1  Beträffande betydelsen jfr no. (och sv.) dial. skar/ca »gaae 
tungt og slwbende, som med en Byrde; sagtnes i sine Beveegelser, blive 
svag eller af fwldigt> (Aasen), grundbetydelse 'skrapa, ge ett skrapande 
ljud'. Hit hör säkerligen också det av förf. på s. 212 anförda skerk (skelk) 
'föraktfull el. fientlig personbenämning (ibland om lapp)', gubbskerk 
'gammal torr gubbe' samt adj. skelkit (< *skirk-) 'lång och mager (om 
människa)'. Dessa ord förhålla sig till det nyss behandlade verbet skirka 
eg. 'skrapa, knastra' som no. clial. skark »magert stivt og affwldigt Dyr, 
iseer Hest; affeeldig Person; skranten, mat Person» m. m. (Ross) och skar-
ken »svag, affeeldig; skrobelig» (Aasen, Ross) till verbet skar/ca. 

Karl-Hampus Dahlstedts avhandling innehåller i sina detaljer åtskil-
ligt, som inbjuder till diskussion, ibland kritik. Den innehåller emeller-
tid ännu mer av slående riktiga iakttagelser och synpunkter. Påfallande 
är författarens stora förtrogenhet med sitt undersökningsområde, en 
förtrogenhet, som också omfattar bygden och dess människor. Man 
märker arbetet igenom, att författaren fattat djup och varaktig kärlek 
till sitt ämne, vilket ger avhandlingen en speciell charm. Till bokens 
charm bidrar också den eleganta, friskt okonventionella stilen. Efter 
läsningen av Karl-Hampus Dahlstedts doktorsavhandling kvarstår hu-
vudintrycket av ett intressant, moget, intelligent och välskrivet arbete. 

1  Uttalet med sk beror väl på anslutning till skark(a). Jfr? dalmålets (Äp-
pelbo) .firka 'färdas omkring, flyga och fara' (ULMA) och blekingskans skirka 
»skärra; säges om det gnällande oljud, som en osmord spinnrock gör» (Rietz 
s. 588 a). 

Lennart Moberg. 
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T. 1. Itkonen, Suom,en Lappalaiset, vuoteen 194,5 [Finlands lappar intill.  
år 1945] 1-2. Helsinki 1948. 1218 s. 

Boken är ett monumentalarbete över Finlands lappar och deras. 
kultur. De 39 kapitlen behandla bl. a. lapparnas benämningar på ter-
rängelement och naturföreteelser, lapparnas historia och rättsförhållan-
den, kyrkliga förhållanden, bebyggelsen, rasdrag, lynnet, språket, bygg-
nader, matordningen, dräkten, eldskicket, redskapsbeståndet, ornamen-
tiken, jakten, renskötseln, boskapsskötseln och jordbruket, handeln, 
nomadernas årliga flyttningar, samhällsordningen, mytologi och folk-
tro, frieri- och bröllopsseder, lekar, namnskicket och den lapska kultu-
rens ursprung. Mycket av materialet i boken har författaren tidigare 
behandlat i särarbeten, framför allt i serien »Memoires de la societe 
finno-ougrienne». Arbetet är nästan helt och hållet av deskriptiv karak-
tär, och som sådant överflödar det av ovärderligt material, och det är 
också som materialsamling verket har sitt största vetenskapliga värde. 
Däremot torde det ge mindre ur systematisk och komparativ synpunkt. 
Man skulle också ha önskat sig materialet ordnat så, att man lätt kunde 
hitta de uppgifter man söker. Upprepningar förekomma ofta. Ting, 
som borde ha behandlats på samma ställe i ett sammanhang, återfin-
ner man ofta i vitt skilda kapitel. Man måste ibland läsa boken från 
pärm till pärm för att vara säker på att få med allt om det man söker, 
även när det gäller ting av mera begränsad räckvidd. Till sist väga dock 
dessa olägenheter, som för övrigt till stor del upphävas tack vare ett 
utförligt index, ringa mot vad man får ur boken av vetenskapligt värde-
fulla uppgifter. 

Till karaktären av materialsamling hör, att författaren ej dragit sig 
för att lämna en grundlig redogörelse för den terminologiska sidan av 
de lapska kulturföreteelserna. Ordet och saken ha ömsesidigt fått be-
lysa varandra. Författarens finska har t. o. m. blivit påverkad av lap-
skan, och vid genomläsandet av vissa kapitel måste man behärska den 
lapska terminologien för att rätt förstå texten. En del kapitel och ka-
pitelavsnitt forma sig till en uppräkning av termerna, såsom t. ex. 
namnen på terrängformerna och naturföreteelserna, avsnittet som be-
handlar benämningarna på renen i kapitlet om renskötseln, kapitlen om 
namnskicket och släktskapsförhållandena m. fl. 

Itkonen började sin vetenskapliga bana som lingvist på det lapska, 
gebitet. Det är därför inte en tillfällighet, att den terminologiska sidan 
av lapparnas kultur fått en så betydelsefull plats i hans verk. Den spe-
ciellt föremålsforskande etnologien betraktar gärna naturföreteelser och 
naturförlopp som ett slags allmänt geografisk bakgrund utan större re-
levans. Språkforskaren däremot, som semasiologiskt analyserar de 
lapska naturorden, konstaterar, vilka naturföreteelser som lappen upp-
märksammar, bestämmer och benämner. Naturorden ingå som integre- 
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rande delar i det lapska språkets system och höra intimt samman med 
det lapska arbetslivet. I detta arbetsliv ha landskapets element såsom 
växt- och djurvärld, väderlek och årstider, snöföre och barmark, ter-
rängformer och marktyper med deras ständigt fortgående förändringar, 
sina bestämda funktioner, som lappen måste räkna med och direkt ut-
nyttja, som aktiva delar i produktionsprocessen och arbetsmetoderna. 

Samernas uppsättning av arbetsredskap äro ej särskilt betydande. 
De inskränka sig till ett fåtal visserligen rikt varierade typer av anlägg-
ningar, förrådsställningar, hägnader, transportmedel, jakt- och fångst-
redskap, lasso, husgeråd m. m. Däremot äro de kompletteringar till 
dessa redskap, som han förstår att avvinna naturförloppen synnerligen 
rikt utformade. Den enda säkra vägen till en analys av denna del av 
det lapska arbetslivet går över studiet av de lapska naturorden. Här-
till kommer de direkta iakttagelserna i fältet. 

Framförallt tack vare det rika terminologiska materialet, som T. I. 
Itkonen meddelar i sitt arbete, framstår det med all önskvärd tydlig-
het, att naturen ej är blott en bakgrund till kulturbilden utan en inte-
grerande aktiv del av densamma, vilket för övrigt i Sverige flera gånger 
hävdats av Å. Campbell i dennes behandling av kulturlandskapet. 

I kapitlet, som behandlar lapparnas historia och administration, dis-
kuterar författaren -ordet lappi och konstaterar, att dess ursprung är 
osäkert, men att det sannolikt hör ihop med finska lape, lappea, avsides 
liggande trakt. Han relaterar emellertid också en teori av E. Itkonen, 
som semasiologiskt sammanställer ordet lapp med det lapska ordet 
vuövjie, vugive, lapp, som man skarvar med. I Jukkasjärvi och Enonte-
kis skulle ordet av samerna ha använts som benämning på sig själva. 
Till jämförelse kan recensenten meddela, att i Arvidsjaur förekommer 
benämningen duokyas, stycke av skinn eller tyg att lappa med, som 
namn på lapparna själva. Det ligger nära till hands, att både vuövjie 
och duokyas äro folketymologiska översättningslån från svenskan och 
att de som sådana från början använts i självironisk mening. De båda 
ordens begränsade uppträdande både i tiden och rummet talar också 
,starkt för detta antagande. 

Kapitlet om språket ger textprov, paradigm, ordförteckning, histo-
rik och en dialekt-geografisk översikt. En inadvertens har insmugit sig 
i det sistnämnda avsnittet, där författaren räknar Arjeplogs-lapskan till 
Lule-lapskan, medan Pite-lapskan säges bestå av munarterna i Arvids-
jaur, Malå och Sorsele. I verkligheten är det ju så, att de sistnämnda 
dialekterna höra ihop med sydlapskan, medan den egentliga Arjeplogs-
lapskan är identisk med Pite-lapskan. 

Skidor ha lapparna använt sedan urminnes tider och lapska voro till 
stor del helt säkert de skidor, vilkas rester man funnit i Finlands torv-
mossar. Ackjan synes vara relativt ny i lapparnas redskapsbestånd. 
Mossfynden visa, att lapparna använt slädar och kälkar, innan de lärde 
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sig att tämja renen och tillverka ackjor. Antagligen använde man före 
renen hunden som dragdjur, varvid människan hjälpte till att draga 
släden, såsom ännu i dag sker på sina håll i Sibirien. Viktiga jämförel-
ser göras sålunda här och var med eurasiatiska förhållanden och red-
skapsformer. Det lapska sämskjärnet, jiehk'ku, t. ex., återfinnes nästan 
i samma form hos vogulerna, ostjakerna och tjuktjerna. 

Jakt och fångst spelade förr en central roll i lapparnas hushållning. 
I våra dagar har endast ripj akten nämnvärd ekonomisk betydelse. Bä-
verfångsten hade avtagit redan på 1600-talet. Ännu omkring år 1760 
fångades dock i Kittilä 50-70 bävrar årligen och de sista i Finland 
fångades i Saila år 1869. Vildrensfångsten däremot var betydande 
ännu i mitten på 1800-talet. I Enontekis och på vattendela,ren mellan 
Sodankylä och Enare påträffades vildren vid sekelskiftet och på skolt-
lappbyn Suonjels marker ännu på 1920-talet. Fångstens storlek fram-
går därav, att varje familj kunde få 15-20 och ibland upp till det 
dubbla detta antal årligen på sin lott. 

På vildrensstråken byggde man milslånga stängsel (gigkis, ((Os, jg'g'es, 
peeirtunt, peärtui) med öppningar, i vilka man gillrade snaror. De an-
vändes också i samband med fångstgropar (rahppo-rog'gi, kod'de-rogge, 
ruov-av'de), som finnas kvar i tusental inom Enare socken, framför allt 
på näsen mellan sjöar, på bergstoppar och vid vattendrag, där vildrenen 
hade sina vadställen. A.gkis användes ännu på 1800-talet, och rester av 
dylika stängsel påträffas den dag i dag är. iighis-jakten bedrevs före-
trädesvis på hösten. 

Jakten med hjälp av vuobman omtalas i anslutning till Tornaeus 
(1600-talet) och Fellman (början av 1800-talet). Vuobman voro mils-
långa stängsel, som löpte ihop i en vinkelspets, där ett ringgärde upp-
förts och dit bytet drevs för att dödas. 

En viktig fångstperiod var brunsttiden, då såväl tama renkor som 
tama rentjurar användes som lockdjur. I tamrentjurens horn gillrades 
en snara, i vilken vildrenstjuren fastnade, när han skulle driva bort 
rivalen. Vid Kyndelsmässotid begav man sig med dragrenar och ackjor 
på de långvariga jaktfärderna till kalfjällen, dit vildrenen vandrade, då 
snötäcket i skoga-rna blev tjockt, Med dragrenarna fraktades förnöden-. 
heterna och jaktbytet. På dylika jaktfärder användes lodbössa redan 
på 1600-talet. (Tornaeus.) 

Fågelj akten var betydande. Ripsnarningen kunde under goda »rip, 
vintrar» ge varje familj upp till 1 500 ripor att sälja. Antalet snaror, 
som utsattes och vittjades regelbundet av varje familj kunde uppgå 
ända till 800. Skogsfågelfångst med snara bedrevs framför allt på hös- . ten och om våren under parningstiden (kiyah, kåmes). Vid snarningen 
på våren anpassades snarornas höjd så, att om möjligt endast tupparna 
fastnade. Fångst på sjöfågel var viktig. Gäss fångades såväl tidigt om 
våren, då de samlades i stora skaror på de ännu fåtaliga vakarna och 
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barfläckarna, som på sommaren under ruggningstiden. Svanen samla-
des på sina ställen i tusental (tuhansittain) och jagades ivrigt. 

Bland pälsdjuren var ekorren den viktigaste och den jagades med 
skjutvapen eller i de lågväxta skogarna i fjälltrakterna med stav. Var-
gen jagades både som skadedjur och för pälsens skull. Den förföljdes 
i tjock snö på skidor och dödades med bössa eller spjut eller fångades 
med slagjärn, vippsnara, i fångstgropar eller i varggårdar med levande 
ren som lockbete (bild på sid. 64, II). Björnen anfölls i idet med yxa, 
spjut eller lodbössa, förföljdes på skidor och dödades med skjutvapen. 
Den sköts vid åteln, och den fångades i snaror och bås. 

Bland fångstmedlen intar snaran en särställning, i det att så gott 
som allt slags villebråd har fångats därmed. Snarfångst har bedrivits 
både passivt och aktivt. Aktiv var exempelvis metoden att kring öpp-
ningen på en rävlya gillra en snara, som drogs åt av den på lur liggande 
fångstmannen, när räven kröp fram ur sitt gömställe. För övrigt äro 
fångstmetoderna snart sagt legio, och man har det intrycket, att fångst-
mannen knappt lämnat några medel oprövade. En unik metod att 
fånga rävar, som ströko kring gårdarna, var att fylla talgbitar med 
brännvin, och kasta i snön. Räven åt talgen med det förrädiska giftet 
och blev under alkoholens inverkan ett lätt byte för jägaren. 

Systemet med depåer var högt utvecklat. Bytet, fågel och vildrens-
kött, förvarades i kallkällor och jordgropar (keäffigeporri). Man byggde 
också ställningar, där man hängde upp köttet att torka. Så framför 
allt vid höstj akten. Före Domssöndagen gav man sig ut med ren och 
ackja för att föra köttet och skinnen hem från depåerna (kaijiiit2c5). 

Både forskarna och renskötarna äro ense därom, att tamrenen här-
stammar från vildrenen. Författaren synes luta åt den uppfattningen, 
att samojedisk och lapsk renskötsel ha uppkommit oberoende av var-
andra; han ansluter sig därvid till Wiklund och ställer sig sålunda av-
visande till Sirelius, Laufer och Hatt. Sin uppfattning motiverar han 
därmed, att samojederna och lapparna knappt ha några renskötsel-
termer gemensamt trots långt utvecklad renskötsel-terminologi hos de 
båda folken. 

Vildrenens biologi beskrives med stöd av tillgänglig litteratur (Ja-
cobi, Lönnberg). Beskrivningen av tamrenens biologi grundar sig på 
utfrågningar av lapska renskötare. Underavdelningen, som handlar om 
benämningar på renen, består nästan uteslutande av en uppräkning av 
lapparnas namn på renen efter ålder, hornkronans form, hårfärgen och 
psykiska egenskaper. Sammanlagt finns i kapitlet omkr. 800 benäm-
ningar. Det historiska materialet om renantalet under 1700-talet visar, 
att renhjordarna ännu under detta århundrade voro relativt små. 

Lapparna ha utvecklat renskötseln längre än något annat folk, och 
i stora drag torde den vara av samma form överallt i Lappland, ty ren-
skötarens arbetsmetoder äro i sista hand beroende av renens instinkter 



116 LITTERATUR 

och levnadsvanor. Att renarna samla sig i hopar och springa mycket 
(pal'giih) under värme- och myggtiden på sommaren, att de sprida sig 
under sökande efter svamp på höstsommaren, att de samlas igen under 
parningstiden på hösten, att hanrenarna ha för vana att skilja sig från 
korna och huvudmassan av hjorden under kalvningen på våren, att 
renarna hålla sig mera samlade under vintern, då snön är tjock, att de 
vila tre å fyra gånger under dygnet — då också getarna kan vila sig 
och äta — att fjällrenen årligen vandrar mellan kalfjällens region och 
skogsområdet äro alla omständigheter, som renskötaren måste ta hän-
syn till för att underlätta vården av hjordarna. 

Tager man begreppet vårdmetod, sättet att sköta renar (förf. an-
vänder ordet hoitamistapa) i mycket sträng bemärkelse, avseende den 
direkta tillsynen av renarna, torde ingen allvarlig invändning kunna 
resas mot ovanstående generalisering. Sättet och graden av den hän-
syn, som tages till de uppräknade omständigheterna äro emellertid be-
roende också av ytterligare andra faktorer såsom landskapets karaktär, 
arten av de produkter den föreliggande renskötselformen är inriktad 
på, renhj ordens storlek, graden av renarnas domesticering. I själva 
verket kan man ej förstå renskötarens arbetsmetoder, om man ej be-
traktar dem såsom led i triangelförhållandet människan — renen — 
landskapet. Det är sant, att för förståelsen av renskötselmetoderna är 
kännedomen om renens vanor något av det allra viktigaste. Men re-
nens vanor kunna modifieras avsevärt, och ju tamare renen är, desto 
intensivare har människan ingripit modifierande i dess biologi. En 
renskötare, som kan sin sak, gör emellertid ej starkare ingrepp än vad 
renen kan uthärda, och dess förmåga härvidlag är i hög grad beroende 
av landskapets karaktär och av storleken av de hjordenheter, som hål-
las ihop inom området i fråga. Ju större fertiliteten är (skogsmarkerna 
erbjuda alltid rikligare bete. än fjällen) desto bättre tål renen sträng 
vallning utan att dess mottaglighet för smittosamma sjukdomar till 
följd av näringsbrist ökas och blir farlig för renhjordens bestånd och 
renskötselns ekonomiska bärighet. Författaren har vid generaliseringen 
förbisett de här påpekade faktorerna. 

Märklig är metoden, som förekommer hos Enare-lapparna, att tjudra 
vajorna från mitten av april till kalvningen, för att man skall komma 
åt att märka kalvarna genast efter födelsen, samt under mjölknings-
tiden på hösten. De tjudrade renarna flyttas tre gånger om dagen. 

Mjölkhushållningen skildras ingående. Man får t. ex. veta mjölk-
ningstiderna; att man har mjölkningshagar, att man röker mot mygg, 
att man använder sig av smörjning för att hindra kalvarna att dia. 
Höstmjölkning är vanligast. I Näkkäläs paliskunta inom Enontekis 
börjar man mjölka redan i slutet av juli. Liksom i de svenska lapp- 
markerna blandar man juomo (Rumex acetosa) samt bär av olika slag 
i mjölken. Mjölke (Epilobium) användes också. De östliga lapparna 
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mjölka ej renarna. Skolterna ha relativt sent lärt konsten av Enare-
lapparna. Beträffande äldre tider äro uppgifterna om renmjölkningens 
förekomst motsägande. Redan 1620 uppges, att lapparna i trakten av 
Kuusamo mjölkade sina renar. Resenärer från senare tid förneka emel-
lertid förekomsten av mjölkning i Kemi lappmark. 

Nomadlapparna liksom renskötarna i Finland överhuvudtaget äro 
gruppvis sammanslutna till ett slags renskötarföreningar, fi. paliskunta 
av lp. peilgeis-kod'di. För att underlätta bevakningen har man mellan 
de olika »paliskunnat» med ekonomiskt stöd av staten eller helt med 
egna medel byggt väldiga spärrhagar. Peltovuomas paliskunta inom 
Enontekis socken byggde i början av 1900-talen en spärrhage, som är 
83 km. lång. 

Nötboskapsskötsel och jordbruk ha förekommit bland lapparna i 
Finland redan för ett par hundra år sedan. 1751 funnos sju icke ren-
skötande familjer i Utsjoki. Två av dessa ägde slåtterängar och nöt-
boskap. Fårskötseln är av relativt gammalt datum hos de östliga 
samerna. Getter har man börjat hålla under 'första hälften av 1800-
talet och hästar under senare hälften av samma århundrade. 

Handeln har huvudsakligen haft karaktären av byteshandel. Bir-
karlarnas arvtagare, handelsmännen i Torneå samt ryska och karelska 
köpmän, förde till lapparna nöthudar, blånor, lin, saxar, nålar, skjut-
vapen, slagjärn, silversmycken, och erhöllo i utbyte ren- och vildrens-
skinn, pälsskinn av olika slag, bävergäll, fisktran, renskinnspälsar, byxor 
av bellingar, renskinnshandskar, ranor och fårskinnsfällar. Från Torneå 
utskeppades under åren 1757-59 årligen 6 800 å 7 750 renskinn. 

Brännvinshandel var betydande, och t. o. m. präster förde brännvin 
upp till lappmarken. År 1669 tillbytte sig kyrkoherde Tuderus.  i Sodan-
kylä 5 mårdskinn av lappar mot fyra kannor brännvin. Prästernas re-
sor i lappmarkerna voro ofta dikterade mera av handelsintressen än av 
omsorg om själarna. Johan III nämner i en förordning, att prästerna 
drogo upp till lappmarken mera »för theres egen nytto» och tävlade 
med birkarlarna att sälja brännvin till lapparna. Deras intresse för 
handeln är förklarligt, eftersom de ofta voro av birkarlasläkt. 

Byteshandeln mellan olika grupper av lappar är principiellt viktig. 
Den kunde uppkomma först när det lapska näringslivet hade börjat 
specialiseras åt olika håll. Den första uppgiften av detta slag har man 
från år 1614, då det omtalas, att lapparna från Sverige—Finland mot 
renkött, skor m. m. av norska samer tillbytte sig goda pälsskinn av 
olika slag att betala skatten med. Senare har det varit vanligt, att 
ägare av stora hjordar från de mindre renägarna tillbytt sig renmjölk 
mot renkött. Denna byteshandel sammanhänger med differentieringar 
inom renskötseln. Stora renhjordar tillåta ej intensiv mjölkning; de 
medföra i stället en mer eller mindre utpräglad inriktning på produk-
tion av enbart skinn och kött. 

8 — 6543 Svenska Landsmål 1951 
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Flyttningar (vuotuiset muuttoretket) till Norge omnämnes redan i 
slutet av 1500-talet. Det gällde lappar från det nuvarande Enontekis. 
Är 1740 omtalas, att vid flyttningarna två och högst fyra hushåll voro 
tillsammans. Varje flyttningshåll var 1/2  till 1 mil. Man flyttade till 
Norge ej endast för betets skull utan också för fiskets. Uppbrottet från 
vinterlandet skedde i mitten av april, och man var åter på vintermar-
kerna i december och januari. Sommarvistet lämnade man redan i 
början av augusti. 

Egentliga nomader finnas numera endast i Enontekis, men icke hel-
ler här följa familjerna renhjorden såsom ännu för en mansålder sedan 
var vanligt i Sverige. Systemet med särskilda renvaktarkåtor (kivvu, 
poadzo-koahtti, kovös, kövas) ofta på avsevärt avstånd från huvudvistet 
är långt drivet. Detta innebär, att familjen är relativt litet rörlig. För-
fattaren ger mycket detaljerade uppgifter om flyttningarna i de olika 
delområdena. Trots detta är det emellertid mycket svårt att få en 
klar uppfattning om deras geografiska karaktär, då kartor nästan helt 
saknas. Enare- och skoltlapparnas flyttningssystem avviker från de 
egentliga nomadlapparnas. Intressant är uppgiften, att i västra Enare 
ackjor användas också vid flyttningar på barmark. Det faller sig na-
turligt, att göra jämförelser med förhållandena hos samojederna. Hos 
dem användes nämligen släden på barmark. 

Fisket och fiskplatsen har av gammalt övat inflytande på skolternas 
och Enare-lapparnas flyttningar, i mindre grad också på de egentliga 
nomadlapparnas. Älvlapparna i Utsjoki ha också tidigare använt flera 
boplatser under ett år och ännu i dag har en tredjedel av denna grupp 
av samer kvar ett system med två visten, av vilka åtminstone det ena 
är för fiskets skull. 

Kapitlen som behandlar samhället (yhteiskunta) uppehåller sig hu-
vudsakligen vid skolternas samhällsordning, vid ägorätts- och arvsrätts-
förhållanden (bomärken, öronmärken), familjen o. s. v. Den urgamla, 
lapska s i t-ordningen är i hög grad byggd på kollektiv grund. De en-
skilda familjerna fingo sina områden för fiske och jakt bestämda av si-
ten genom sobbar eller norrös, ett slags byastämma, bestående av byns 
familje-överhuvuden. Hos Enare-lapparna motsvarades sobbar av 
Urreg (kotakäräj ät). 

Utomordentligt värdefull är utredningen av samefolkets tidigare ut-
bredning över så gott som hela Finland och dess successiva tillbaka-
vikande till allt nordligare ödemarker. Författaren stöder sig på histo-
riska källor, muntlig tradition, ortnamn och fornlämningar. Goda kar-
tor göra här framställningen lätt att följa. 

Den hedniska religionen företer långt ursprungligare drag än hos de 
skandinaviska lapparna. Dessas olymp av höggudar söker man för-
gäves efter hos de finska lapparna. Åskan och seiten, båda kallade 
ibmil, imma, voro huvudgestalterna i religionen. Åskgudens namn 
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tiermes, daerbmes har sammanställts med namnet på himmelsguden hos 
ostjakerna och vogulerna tåram resp. täram. Namnet på åskgudens maka 
dkku återfinnes ofta i ortnamn. Seitar och heliga platser oftast belägna 
på berg, klippstup och holmar voro utmärkta genom hägnader av ren-
horn (tsuar've-kar'de). Natur- och jordandar, som dyrkades, voro av 
mångahanda slag och långt fler än på skandinavisk botten. Om nåidens 
konst och om hans hjälpandar (nodid-kad'dze) ha skoltema meddelat 
författaren nytt material. 

På lingvistisk grund urskiljer författaren följande skikt i den lapska 
kulturen: det uraliska (urlapska) skiktet, det finsk-ugriska, det äldre 
finsk-lapska, det yngre finsk-lapska, skandinaviska kulturlån och ryska 
kulturlån. Från vitt skilda håll är sålunda det ursprungsmaterial häm-
tat, av vilket samernas kultur under årtusendenas lopp uppbyggts, till 
stor enhetlighet och jämvikt i strukturen. 

Israel Ruong. 

Björn Collinder, The Lapps. Princeton University Press, Princeton, 
for the American Scandinavian Foundation, New York 1949. XII + 252 
ss., 25 pl., $ 3.75. 

Ehuru knappast någon nordlig folkstam sedan århundraden varit före-
mål för den västerländska kulturvärldens uppmärksamhet i sådan ut-
sträckning som lapparna, har man likvisst sedan länge saknat en sam-
manfattande, auktoritativ bok om deras historia, levnadsförhållanden 
och andliga kultur på något av de stora världsspråken. Denna lucka är 
nu fylld genom professor Björn Collinders ypperliga arbete »The Lapps». 

Den riktar sig visserligen i första hand till en större internationell 
publik, men den har också i hög grad ärende till nordiska kretsar, till 
skandinaviska forskare på språkvetenskapens, etnologiens och folklori-
stikens vida domäner. Ty den har en förvånande bredd och orienterar 
på ett särdeles mångsidigt sätt beträffande forskningar och resultat inom 
hela ämnesområdet. Författaren överblickar för visso sitt vidsträckta 
ämne, ger nya synpunkter på många problem och låter också generöst 
och fördomsfritt andra forskare komma till tals. Professor Collinder 
driver lapp-forskningen med en bredd och intensitet som mycket påminner 
om hans företrädares vid Uppsala universitet, men därtill kommer att 
Collinder i sitt vetenskapliga tänkande är långt mera obunden av dogmer 
och en gång fattade ståndpunkter än K. B. Wiklund. När man ser den 
blomstrande skolan av forskare omkring Collinder just nu — en arbetande 
med en stor lulelapsk ordbok, en annan med renskötselns historia 
och terminologi, en tredje med en systematisk inventering av lapska 
traditioner om offerplatser, heliga områden m. m. — tänker man gärna 
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på Snorres ord i Heimskringla om Erling Skjalgsson: Qllum kom hann til 
nQkkurs proska. 

I första kapitlet orienteras läsaren om lapparnas utbredning i Norge, 
Sverige, Finland och Ryssland i våra dagar samt om lappmarkerna, 
deras natur och växtlighet. Därefter går författaren in på lapparnas 
historia i urkunder och sägner och berör bl. a. frågan om »birkarlarna» 
(enl. Collinder säkerligen äldst: från Pirkkala i sydvästra Finland komm-
mande jägare och pälshandlare) samt det intressanta spörsmålet om 
lapparnas tidigare spridning i centrala och sydliga Finland. »Finland», 
säger Collinder, »with Russian Karelia all the way east to Lake Onega, 
seems to have been the homeland of the Lapps at an early epoch, per-
haps as early as about one thousand years B. C.. . . It is problematic 
whether they expanded to the Scandinavian peninsula before the be-
ginning of the Christian era. It seems that Tacitus was right when he 
placed them in the neighborhood of the peoples that lived to the south 
and southeast of the Finnish Gull» (s. 27). Finnarna kunna antagas 
ha inkommit i dessa trakter för omkr. 2000 år sedan, när landet, med 
undantag av vissa kustområden (befolkade av nordbor), i huvudsak 
-tillhörde lapparna (ibid.). I samband med dessa frågor om tidigare ut-
bredning och härkomst redogöres i ett kort och innehållsrikt kapitel 
för lapska språkets historia och släktskapsförhållanden, i fråga om Vilka 
Collinder har en från Wiklund väsentligt avvikande åsikt (jfr också 
Collinder i Sv. Lm. 1948 s. 137 ff.). En rikhaltig förteckning över mera 
i ögonen fallande nordiska lånord i lapskan kompletterar också detta 
kapitel (s. 38 ff.). Denna livliga »lånerörelse» visar, enligt Collinder, 
att det redan i urnordisk tid måste ha funnits lappar, som helt behärskade 
de nordiska grannspråken och att det är oriktigt att föreställa sig att 
lapparna levat så isolerade och kulturellt stått på en så primitiv stånd-
punkt. »On the contrary, as long as thirteen centuries ago the Lapps, 
or at least part of them, had learned much from their more advanced 
neighbors. They seem to have been keen on procuring new sorts of tools 
and implements, just as they are today» (s. 40). 

Fjärde kapitlet avhandlar ras och folkkaraktär och innehåller en mängd 
intressanta notiser och erfarenheter från förts eget umgänge med lapparna. 
I femte kapitlet redogöres för lappdräkten och dess tillbehör och i sam-
band därmed också för tillverkning av tenntråd, skinnberedning och 
beredning av sentråd m. m. Innehållsrika äro också femte och sjätte 
kapitlen, som behandla bostad samt mat och dryck. Beträffande det 
eventuella sambandet mellan det lapska tältet och nordbornas skepps-
tält (s. 70 f.) bör även tillfogas att nordborna hade s. k. landtält (land-
tjald), vilket särskilt torde ha kommit till användning vid ödemarks-
färder. Från ett dylikt landtjald förkunnade också den norske prästen 
kristendomen för de hedniska lapparna i Finnmarken på 1300-talet (se 
nedan). Men om deras konstruktion äro vi lika visa som beträffande 
skeppstälten. 
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Uppgiften (s. 74 f.) om den gamla sedvänjan att gömma silver och 
andra dyrbarheter i en kittel i jorden för ev. bruk i den andra världen 
(nor. dial. i aurom heimi, la. nubbe aibmo) och den livliga skildringen av 
lappgubben som, efter att ha förlorat talförmågan, på sitt dödsläger 
söker med gester och tecken göra klart för sina närmaste var han gömt 
sin skatt, ge en märklig återklang från fornnordisk saga och mytologi 
(Egils saga, Ynglingasaga). Om liknande sentida traditioner i västra 
Härjedalen se 0. Almgren i Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift 
Bd X, s. 229 ff. och E. Modin i samma tidskrift Bd X, s. 312 ff. 

Kapitlen VIII—X avhandla renen och renskötseln samt med renen 
mer eller mindre förbundna djur på gott och ont såsom hunden, vargen, 
järven, björnen osv. I en kort karakteristik av lemlarna (s. 103) når 
förf:s knappa och klara framställning stilistiskt en höjdpunkt. På frå-
gan om renskötselns och nomadismens ålder och betingelser här i Norden 
vågar recensenten såsom icke fackman ej ingå. 

Kapitlen om hedendom och vidskepelse, schamanism och extas, tabu 
och björn, offer, böner och besvärjelser samt litteratur, konst och musik 
äro fulla av intressanta synpunkter och värda att studeras och begrun-
das av nordister och folklorister. Det kunde vara frestande att gå ige-
nom de avsnitt som gälla religion och vidskepelse och systematiskt 
kommentera dem från nordisk synvinkel samt härvid å ena sidan för-
teckna de motsvarigheter i fornnordisk mytologi och nordisk folktro, 
som omedelbart falla i ögonen, och å den andra skilja ut vad som ter 
sig »onordiskt» och främmande. Visserligen kan det sägas att mycket 
redan är gjort genom Fritzner, Axel Olrik, v. Unwerth, K. B. Wiklund 
m. fl., men materialet har vuxit sedan deras tid och frågeställningarna 
ha nog också i viss mån förskjutits. När man läser vad som i dessa ting 
skrivits av Collinder, Harald Grundström (se i sht »Tro och övertro 
bland lapparna» i Sv. Lm. 1942 och »Spridda drag ur lapsk folktro» i 
Sv. Lm. 1943-44), Nils Lid samt en rad finska forskare och härtill 
lägger det rika trumm-material, som Ernst Manker nu framlagt, samt 
de principiellt viktiga synpunkter på lappmarkernas kulturgränser som 
anlagts av Åke Campbell, ter sig fältet ofantligt rikt och lockande. 

Som Collinder antyder har kulturkontakten mellan lappar och nord-
bor säkerligen varit betydligt livligare och varaktigare än man gemen-
ligen varit böjd att tro. På grund av Ottars uppgifter till Alfred den 
store måste vi anta att vissa bofasta bönder redan på 800-talet kunde 
ha renhjordar, som sköttes av lappar (jfr nutida förhållanden i Lappland 
och motsvarande förhållanden i Härjedalen ända till framemot sekel-
skiftet). Dylikt skapade självfallet en viss förbindelse mellan de båda 
folkslagen. Icke heller får man förringa de norröna källornas vittnes-
börd om lapparna till att gälla blott helt tillfälliga och flyktiga sam-
manträffanden. För min del är jag böjd att tro att lapparna — liksom 
hos oss under senare århundraden — redan mycket tidigt kunnat sträcka 
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sina färder ganska långt nedåt landet och komma i nära förbindelse 
med bönder och bondesamhällen. Hos raser med olika tungomål ske 
icke inom religion och folktro så omfattande lån och överföringar, som 
det här är fråga om, genom tillfälliga kontakter utan först genom ett 
nära och långvarigt umgänge, innebärande en tämligen intensiv språk-
lig och kulturell kommunikation och penetration. 

Det religiösa och folkloristiska långodset kan jag icke i denna korta 
anmälan närmare vidröra. Det presenteras av Collinder med sedvanlig 
klarhet och kringsynthet. Vad jag nu skulle vilja tillägga är endast ett 
par kompletteringar till det medeltida urkundsmaterialet. 

I mitt arbete »Sejd» (1935) har jag efter systematisk genomgång av 
norröna källor sökt samla alla notiser om lapparna i kungasagor, ätte-
sagor, fornaldarsagor samt även andra medeltida prosatexter. Jag för-
bisåg då en särdeles intressant relation angående en händelse i norska 
Finnmarken på 1300-talet, omtalad i de isländska encyklopediska notiser 
som ingå i AM 194 8:o utg. av Kr. Kålund 1908 under titeln Alirce4i 
islenzk (Samf. til Udg. af gammelnord. Lit. XXXVII). Då stället ifråga 
torde vara föga känt och beaktat, återger jag det här i översättning: 

»Följande händelse ägde rum i den aktade härskarens herr Håkons 
dagar [: Håkon VI Magnussons], med Guds nåde Norges konung, och 
under den tid då Olav var ärkebiskop i Nidaros, nämligen att en på 
ägodelar rik präst från Hålogaland förvärvade sig andel i ett skepp hos 
de handelsmän som gjorde köpfärder till Finnmarken. Då han ansåg 
sig ha ärende ditupp, for han även med dem. Deras färd gick väl och 
snabbt, och de anlände till avsedd hamn. Där kommo många lappar 
till dem till marknad — såsom sed är — och bägge parter höllo sig med 
tolkar, ty de lappar, som bo i bortre delen av Finnmarken och ända 
närrut vid Gandvik äro alla helt och hållet hedningar och ha ett annat 
språk än vi norrmän. Bland dessa var det en, som var så vis och fram-
stående i trolldomskonst att alla ansågo honom vara, och kallade honom 
också, ledare och profet för alla andra lappar, detta [som sagt] på grund 
av hans trollkunnighet och på grund därav att han förutsade kommande 
händelser. Nu hände sig en dag att nyssnämnde präst sjöng mässan 
i sitt landtält, ty ingen kyrka fanns där i närheten. Alla kristna voro 
med vid den heliga mässtjänsten, då det ju ock passade och anstod 
dem att visa vördnad vid en så märklig tilldragelse. Även lapparna 
voro där närvarande, och den trollkunnige lappen stod vid ingången till 
landtältet. Men när man hunnit så långt i mässan att prästen höll upp 
Kristi lekamen, sprang den trollkunnige lappen sin väg från tältet, något 
som de kristnas tolk särskilt lade märke till. Litet senare gick tolken 
ut efter lappen för att taga reda på, vad han hade för sig, och när han 
nu letade honom, fann han icke långt från tältet den trollkunnige lap-
pen liggande på marken likasom medvetslös. De kristnas tolk sporde 
nu vad ont som hade drabbat honom. Han svarade: 'Jag såg en för- 
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färlig syn. Den man, som sjunger i landtältet och som ni kalla er präst, 
höll upp armarna i luften och hade i sina händer ett blodigt barn, mycket 
ljust och med så stark glans att jag knappast kunde se på det. Och 
vid denna syn kom en så häftig skräck och rädsla över mig att jag, när 
jag kommit ut ur tältet, blev medvetslös.' När mässan var slut kom 
prästen ,dit tillsammans med de' kristna, och han lät med ed bekräfta 
sanningen i denna händelse. Men det berättas icke i denna tilldragelse, 
huruvida den trollkunnige lappen vände sig till den rätta tron eller icke. 
När emellertid prästen kom tillbaka till sin hemort, nedskrev han och 
översände till ärkebiskop Olav i Nidaros detta järtecken, bekräftat genom 
ed. Sedan lät herr ärkebiskopen offentliggöra det och kungöra det i 
Nidaroskyrkans kor under klockringning och tedeum. Och prästen, som 
varit med om detta, levde sedan länge och var i Nidaros. Men detta 
järtecken nedskrev prästen Nikolaus Olavsson på latin och sände det 
från Nidaros till bröderna i klostret Mödruvellir [på Island] Björn och 
Snorre, och prästen Einar Hafli5ason, officialis vid domkyrkan i Hölar, 
översatte , det till norrönt mål på de nämnda brödernas begäran. Och 
detta skedde när 1381 år voro lidna efter vår Herres Jesu Kristi födelse.» 
(A. a. I, 57 f.) 

Denna text, som, ehuru ganska sen, måste sägas stå på samma histo-
riska plan som Historia Norwegiae's De Finnis belyser rätt väl kontakt-
förhållandena mellan norska köpmän och lappar i Finnmarken och ger 
värdefulla upplysningar om noaidens makt och ställning och — framför 
allt — om den »arktiska hysteri» och »nervösa disposition», varom Col-
linder talar s. 150 ff. och varom även Reidar Th. Christiansen har åt-
skilligt att meddela i sin innehållsrika lilla skrift »Ekstase og religion 
hos arktiske folk» (Oslo 1947). 

Till Historia Norwegiae är det frestande att då och då återkomma. 
Trots det myckna som skrivits om denna urkund är den ännu långt 
ifrån klar. Från vilken tid stammar den? Ligga skrivna källor bakom 
dess kanske märkligaste avsnitt: kapitlet om lapparna? Härom året 
utgavs en intresseväckande studie »Omkring Historia Norwegiae» av 
Jens S. Th. Hanssen (Oslo, Det Norske Vid. Akad., Avhandl., II. list.-
Filos. Kl. 1949 No. 2). I sin kritik av A5albjarnarsons datering skjuter 
Hanssen över målet, och hans förslag om en räsning Anguellus i stället 
för Agnellus (i Prologen) synes mig av ringa värde, men observationerna 
i slutet av boken äro förtjänta att beaktas. Hanssen menar att intet 
hinder möter för en datering av Historia Norwegiae till 1150-talet, och 
han anser vidare (a.a. s. 31) att partiet »De Finnis» kan ha äldre litterära 
källor (märk i synnerhet: Haec de Finnorum innumeris praestigiis carptim 
excerpsi .). Det vore i och för sig ingenting orimligt i att återföra 
list. Norw:s skildring av noaiden och hans trumma till en äldre relation 
baserad på en köpmans berättelse om underliga upplevelser under en 
Finnmarksresa (jfr mirakelrelationen ovan!). 
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Den viktiga mening, som handlar om själva lapptrumman och bilderna 
på densamma, tolkas ganska olika av dem som haft anledning att återge 
stället i fråga. För min del tror jag att loris i avsnittet cetinis atque 
cervinis formulis cum loris. . . . occupatum bör, som texten nu är gestaltad, 
tolkas som 'tömmar' och alltså hela meningen återgivas: . . . »han [dvs. 
magikern] lyfte på uppsträckta armar ett litet kärl av ett sålls utseende, 
försett med (eller: fyllt av) bilder av valar samt renar med tömmar och 
små skidor, ävensom en liten farkost med åror, vilka färdredskap den 
djävulska ganden skulle nyttja (på sin resa) över djup snö och brant 
stupande fjäll eller över djupa sjöar» (quoddam vasculum ad modum 
taratantarorum sursum erectis manibus extulit, cetinis atque cervinis for-
mulis cum, loris et ondriolis navicula etiam cum remis occupatum, quibus 
vehiculis per alta nivium et devexa montium vel profunda stagnorum ille 
diabolicus gandus uteretur). Möjligt är att vad som iakttagaren tyckt sig 
se på trolltrumman och vad som sedan återgivits med orden cervinis 
formulis cum loris et ondriolis i själva verket varit bilder av a ckj or med 
förspända renar. Men med textens rent formella skick synes det icke 
möjligt att tolka ondriolis såsom »sleigh» (jfr i kapitlets början, med tyd-
lig syftning på skidor: quod instrumentum onclros appellant). Detta sagt 
med anledning av Harvas och andras fria tolkning av ifrågavarande 
trumbild: »a reindeer with a sleigh» (Mythology of all races IV, 294). Me-
ningen sunt namque quidam ex ipsis, qui quasi prophetae a stolido vulgo 
venerantur har en slående parallell i notisen om trollkarlen i A.lftwåi, is-
lenzk (jfr ovan). 

En annan västnordisk källa värd att i korthet omnämna i detta sam-
manhang är Vatnsdcela saga. Jag har rätt ingående belyst dess sena 
typ och schablonartade framställningssätt (Sejd, s. 69 ff.). Likvisst 
bär sagan, som snarast är en 1300-talsprodukt, på enstaka traditionsele-
ment av måhända ganska hög ålder. Dit kan sannolikt (med Magnus 
Olsen i Maal og Minne 1920 s. 46 ff.) räknas episoden om lapparnas 
hamnfärd till Island på uppdrag av Ingemund den gamle, en norsk 
storman vid 800-talets slut (se ytterligare härom M. Olsen o. K. Bergs-
land, Lappisk i en islandsk runeinnskrift, Oslo, Det Norske Vid. Akad., 
Avhandl., II. Mist. Filos. Kl. 1943 No. 2, s. 12 ff.). Det är i den rela-
tionen vi också för första gången på nordisk botten litterärt möta nam-
net same- (semsveinum er Dat forsending at fara. . semsveinum er erfitt), 
och det är här vi finna den särdeles intressanta upplysningen att lap-
parna i lön av Ingemund erhöll° tenn och s m ö r. Tennbearbetning och 
tenndragning äro något för lapsk konstskicklighet så karakteristiskt och 
ålderdomligt att man ifrågasätter, huruvida icke konstens historia i själva 
verket kan gå tillbaka till medeltiden. Redan Rheen (1671) talar om 
deras gjutning av tennbälten och dragning av tenntråd (Sv. Lm. XVII. 
1, s. 57) och Tuderus (1670-talet) nämner särskilt deras tennbälten (a. a. 
XVII. 6, s. 20). Dylik användning av det tenn, som omtalas i Vatns- 
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dcela saga, synes i varje fall alternativt kunna övervägas vid sidan av 
andra kommentatorers förslag att tennet skulle vara särskilt eftertraktat 
av lapparna för åstadkommande av mässingslegeringar o. d. till kult-
föremål. 

Dag Strömblick. 

Ernst Manker, Die lappische Zaubertrommel. II: Die Trommel als Ur-
kunde geistigen Lebens. Nordiska Museet: Acta Lapponica VI, Stockholm 
1950. 447 sidor, 157 teckningar. 

Sedan omkring 300 år tillbaka ha de lapska trolltrummorna tilldragit 
sig forskares intresse. Dessa trummor utgöra ju också de ojämförligt 
viktigaste från lapparna själva härstammande källorna för kunskapen 
Cm lapparnas gamla religion. Ett av de första verk i vilka lapptrummorna 
mera ingående behandlas är Johannes Schefferus' Lapponia av år 1673, 
där också försök göres till tydning av figurerna. I Olof Rudbeck den 
äldres verk Atlantica, del II av år 1689, finnas också uppgifter om lap-
parnas trummor. En del berättelser om lapparnas leverne och seder, 
vidskepelser och villfarelser som på föranstaltande av Magnus Gabriel 
de la Gardie utarbetats av lappmarkspräster för att tjäna till källor för 
Schefferus' ovan nämnda verk innehålla också uppgifter om trummorna. 
Dessa berättelser äro utgivna av professor K. B. Wiklund i denna 
tidskrift (Sv. Lm.) band XVII, åren 1897-1909. Vad som dock 
framför allt bidrog till att sätta fart på utforskandet av trummornas 
hemligheter var strävandet efter att slutgiltigt kristna lapparna. För 
att kunna nå detta mål var det nödvändigt att känna till lapparnas gamla 
religiösa föreställningar. Ett banbrytande arbete utfördes härvidlag av 
den norske missionären Thomas v. Westen. Han icke blott tillvaratog 
en mängd trummor utan sökte även på grundvalen av dem utfråga lap-
parna om deras gudstro. Det är också i samband med eller som följd 
av v. Westens verksamhet som de flesta såväl norska som svenska källor 
till lapparnas mytologi (däri innefattat även trummorna) tillkommit. 

Till de viktigaste av dessa källor torde få räknas det s. k. neerömanu-
skriptet, författat 1723 av sognepresten Johan Randulf, och Om lapparnes 
vildfarelser og overtro, författat omkr. 1717 av den norske läraren Isaac 
Olsen. Båda dessa äro utgivna av J. Qvigstad under titeln Kildeskrifter 
til den lappiske mythologi, Trondhjem 1903. Andra ha samlats och 
utgivits av Edgar Reuterskiöld under titeln Källskrifter till lapparnas 
mytologi, Stockholm 1910. Efter vad jag har mig bekant planerade 
Reuterskiöld också utgivandet av ett samlingsverk om de lapska troll-
trummorna. Det stannade dock vid ansatserna. En del av materialet 
hade han hunnit behandla, men efter sin utnämning till biskop torde 
han ej haft så mycken tid över för ett sådant arbete. Han dog också rätt 
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snart. Professor K. B. Wiklund, som varmt ivrade för saken, uppdrog 
åt dåvarande amanuensen vid Nordiska museet Ernst Manker att utföra 
det av Reuterskiöld påtänkta och delvis påbegynta arbetet med sam-
landet och ordnandet av det väldiga trummaterialet. Huru stort detta 
material är, kan man förstå av vad prof. Wiklund skriver i festskriften 
till Uppsala universitets minnesfest år 1930 och som anföres av Manker 
i inledningen till nu föreliggande del: »Bearbetningen av detsamma är 
av en så omfångsrik art, att det kräver medverkan av en hel forskar-
generation.» 

Manker har här visat sig vara rätt man på rätt plats. Ett arbete av 
denna art innebär icke bara insamlande, sammanförande och ordnande 
av ett material utgörande ej mindre än 81 trummor spridda över en stor 
del av Europa, från Luleå och Trondheim till London, Paris, Miinchen 
och Rom, utan även tydning av figurerna, en tydning, som försvåras 
av en del figurers grovt schematiska karaktär samt också därav att 
mycket under tidernas lopp blivit nästan utplånat. Det synes ha varit 
ett ej så litet problem att få dessa nästan utplånade teckningar på 
trummskinnen så kalkerade att de varit möjliga att fotografiskt repro-
ducera. I det fallet har Manker lyckats så väl, att det nu fullbordade 
arbetet om de lapska trolltrummorna blivit något av ett praktverk. 

Den nu utkomna delen II innehåller först och främst en analys av 
trummornas bildinnehåll, nämligen dels det realistiska underlaget för 
figurerna: människofigurer, djurvärlden (jakt och fiske), renen och ren-
skötseln, lappbyn, kyrkbyn, gravmotiv, kultföremål m. m., dels figurer-
nas symbolik: solmotivet, åskans gud, vindguden (»väderkarleu»), de 
tre akkorna (sarakka, uksakka, juksakka), Rota (sjukdoms- och döds-
demonen)-motivet, jabmeaimo (dödsriket), saivo (underjorden), passe 
o. s. v. Sedan kommer tydningen av de särskilda figurerna, vilket upptar 
en stor del av bandet. 

Vad särskilt tydningen beträffar får man räkna det som en förtj änst 
att Manker anfört alla de försök som i den vägen gjorts under tidernas 
lopp. Detta har sin betydelk, emedan man därigenom har större möj-
lighet att bedöma vad som kan vara riktigt. Tydningen av trumfigurerna 
är nämligen i många fall en vansklig sak, och man kan därvid lätt komma 
på avvägar. Här skymtar nu den stora fördelen att ha hela materialet 
samlat, så att man lätt kan jämföra de olika trummornas figurer; de 
komplettera varandra. 

Som slutomdöme om verket i dess helhet kan sägas att det är ett för 
den fortsatta forskningen i lapparnas gamla religiösa föreställningar i 
hög grad nyttigt, ja, oumbärligt arbete. Skada bara att det genom sin 
dyrbara utstyrsel måste säljas till ett så högt pris att det blir svåråt-
komligt för andra än arkiv och bibliotek. 

Harald Grundström. 
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Orsa. En sockenbeskrivning utg. av Orsa Jordägande Sockenmän under 
redaktion av Johannes Boahius. Nordisk Rotogravyr. Sthlm 1950. 618 s. 

Sockenskildringarna från övre Dalarne ha under det gångna året fått 
ett förnämligt tillskott i och med att den med spänning motsedda be-
skrivningen av Orsa socken nu utkommit av trycket med sin första del. 
Boken bär kort och klart titeln »Orsa», men säges därjämte i en under-
rubrik vara »En sockenbeskrivning utgiven av Orsa Jordägande Socken-
män». 

På tröskeln till en ny tidsålder, i vilken teknikens snart sagt obegrän-
sade möjligheter utnyttjas till det yttersta i allt mänskligt verk, har 
Orsa jordägare på ett berömvärt sätt funnit sans och ro att se tillbaka. 
Redan i november 1940 väcktes av hemmansägare Erik Bäckman i sam-
arbete med Helmer Kallova en motion i jordägarstämman, att man »inför 
en ny tid» då »icke bara vårt land . . . utan hela världen ligger i stöp-
sleven . . . gamla gränser utplånas . . . gamla livsåskådningar smulas 
sönder» måtte »besluta om en utforskning av Orsa sockens historia på så 
bred bas som möjligt för att åt efterkommande bevara något av våra 
förfäders levnadsförhållanden i helg och söcken». Jordägarna hörsam-
made maningen och ställde tveklöst sitt ekonomiska stöd bakom det 
betydelsefulla företaget. 

Härom berättar ytterligare i sitt förord f. rektorn fil. dr JOHANNES 
BOfiTHIUS, vilken som en av de förnämsta kännarna av Orsa såväl 
historia som folkliv och språk mottog uppdraget att redigera den be-
slutade sockenbeskrivningen. Utrymmet medger ej här en detaljerad pre-
sentation eller granskning av det i verket framlagda materialet. Men 
redaktörens på mångfaldigt sätt manifesterade förmåga av fin kritik och 
ingående kännedom om Orsa socken borga för en god och saklig fram-
ställning. Som sina medarbetare och rådgivare har han därjämte lyc-
kats vinna frejdade forskare inom såväl historia och konsthistoria som 
geografi och filologi. 

Verket har berikats med en ypperlig samling illustrationer, varav 
flertalet helsides. Särskilt gäller detta fil. lic. OLLE VEIRULFS detaljerade 
geografiska översikt, vari bland annat också framlägges en ej tidigare 
publicerad jordartskarta över Orsa socken, sammanställd av statsgeo-
logen fil. doktor GÖSTA LUNDQVIST. Förnämligt illustrerade äro också 
som alltid professor GERDA BOfiTHIUS' båda bidrag om fornlämningar 
och forntida bebyggelse samt om kyrkorna i Orsa. Efter dessa uppsatser 
följer vad man skulle kunna kalla bokens kärna och dess helt domine-
rande parti, sockensjälvstyrelsen före 1863 samt Orsa i tider av krig och 
uppror. Med saklig bredd och vid kringsyn för redaktören här själv pen-
nan, och man följer hans framställning med spänt intresse; en gammal 
förnämlig socken träder fram med hela sitt andliga och världsliga livs 
institutioner och förtroendemän. I Orsas vidsträckta skogsområde norrut, 
liksom annorstädes i Dalarne, kommo finnar in vid 1600-talets början. 
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Deras bosättning skildras av skriftställaren RICHARD GOTHE. SOM ett 
värdefullt komplement till det föregående, särskilt Veirulfs avhandling, 
följer därefter docenten BROR LINDANS uppsats om socknens naturnamn. 
Tre smärre uppsatser bilda tillsammans med tvenne bilagor verkets av-
slutning: lektor FOLKE ALAN skildrar oroligheterna i Dalarne 1523-
28, fil. doktor TONI SCHMID belyser sånger från katolska tiden med rester 
av gudstjänstböcker från Orsa och grannsocknen Ore, och fil. mag. 
BENKT GRANHOLM (från Orsa) berättar om det gamla Viborg — sin 
hemby — i den nu levande traditionen. Bilagorna slutligen lämna dels 
en kortfattad översikt över mynt, vikt och mått, dels käll- och littera-
turförteckning till J. Bathius' och Gerda Bathius' uppsatser. 

En andra del av sockenbeskrivningen beräknas utkomma redan under 
1952. Då denna kan väntas behandla bl. a. socknens språk och folkliv, 
har folklivsforskningen grundade skäl att motse den med största intresse. 

Stig Björklund. 

Eran gard u gaimald. Dikt u verklihait pa gutamål. (Utg. av H. 
Gustavson, A. Berggren, N. Tiberg och D. Ahlqvist.) Motala 1950. 221 s. 
Wessman & Petterssons Bokhandel, Visby. 

Ett så pass sällsynt bidrag till det gångna årets bokflod som en hel 
volym på folkmål är värt all uppmärksamhet, i synnerhet då det är så. 
löcligt som »Fran gard u gaimald>>. Boken har bidrag av över dussinet 
gotländska allmogeberättare från lika många socknar, urvalet av tex-
terna har gjorts med stor omsorg av våra främsta kännare av nutida 
gutamål och verket prydes ytterligare av ett stort antal förträffliga teck-
ningar av konstnären David Ahlqvist, som känner sin miljö väl. Det är 
en mycket vacker lok, fastän den kanske kan förefalla en fastlänning 
något svårläst. Ett förnuftigt normaliserat stavningssätt och ett par 
ordlistor, dels över vissa växtnamn, dels över konstigare ord, borde 
emellertid göra bekantskapen lättare även för dem. Att tala om arbetets 
betydelse för dialektforskarna är överflödigt, men den bör ihågkommas 
också av våra folklivsforskare som där ha mycket av intresse att hämta. 
Skall något parti av boken särskilt framhävas, är det gamle Jakob Karls-
sons i Lau, som fyller drygt halva volymen och ger en allsidig bild av 
det gamla gutniska folklivet, dess arbete och vila i helg och söcken, dess 
glada sedvänjor och dess trosföreställningar om dunkla makter i hav och 
på land. Partiet är ett litet urval ur den väldiga samling brev, som 
under årens lopp av honom sändes till gotlandsforskaren Mathias Klint-
berg och som nu förvaras dels på Länsarkivet i Visby, dels på Lands-
måls- och Folkminnesarkivet i Uppsala. 

M. E. 
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Hilding Celander, Stjärngossarna, deras visor och julspel. Stockholm 
1950. 500 s., 2 utbredningskartor. (Nordiska Museets Handlingar: 38.) 

Allt väsentligt material i ord och bild om stjärngossarna och deras 
julsånger i vårt land och i det svensktalande Finland har tydligen prof. 
Celander velat lägga fram i denna digra volym. Den inledes med en över-
blick över förekomsten av liknande traditioner utomlands, särskilt i 
Danmark och Tyskland, samt över sedens och de i samband med denna 
brukade sångtexternas förhållande till äldre katolska processioner och 
mysteriespel, som i denna form kanske levat kvar och fått nya tillskott 
utifrån efter reformationstiden, kanske över skolspel och djäknegång. 
I varje fall äro skolynglingar inblandade, när seden första gången näm-
nes i våra svenska källor år 1655, och de inför konsistorium anklagas för 
att i Stockholm hava »i förleden julhelg lupit kring om staden med en 
stjärna och apats med Kristi födelse». 

Efter en redogörelse för de äldre, tämligen magra svenska källornas 
uppgifter om sedens förekomst från 1650- till 1850-talet, ägnas en tredje-
del av arbetet åt en detaljerad, landskapsvis uppställd redogörelse för 
hithörande traditioner, som insamlats under de senaste hundra åren. 
Så följer analyser över sedens grundelement och dess senare utvecklings-
former: stjärnan och dess utformning, personuppsättningen i processio,. 
nen, sångtexterna och den på vissa håll dramatiska utformningen. En 
diskussion om tidfästningen av seden, som f. ö. visas av kart. I, visar 
att trettondagen hos oss äldst tydligen varit det vanliga liksom i Tysk-
land och Danmark. De fåtaliga beläggen för Lucia eller julafton äro 
mest knutna till städer och kunna förklaras som skoltraditioner, medan 
annandag jul i Uppland m. fl. landskap får ses i samband med Staffans-
traditionerna. 

Med hjälp av bl. a. de bifogade utbredningskartorna söker han utreda 
traditionens spridningsvägar, och han finner sannolikt att den från Tysk-
land, kanske över Danmark, över städerna spritt sig till kringliggande 
landsbygd. Redan före Finlands skilsmässa från Sverige ha traditionerna 
nått dit, intressant nog i former som påminna om de västsyenska. Som 
spridningscentrum särskilt för julspelet i dramatisk utformning antar 
han just västkusten, i synnerhet Göteborg med omnejd, där seden fram 
till nutiden varit livskraftigast och där han anser sig kunna påvisa ur-
sprungligare former än annars. Utbredningskartan betyder härvidlag 
föga som indicium, eftersom den skenbara anhopningen av nutida ma-
terial från Västsverige (nära hälften av alla kartans belägg) beror på att 
insamlingen där drivits flitigare än eljest. Den dramatiserade formen är 
nog också i verkligheten sällsynt längs Östersjön, från Blekinge upp till 
Uppland. Beträffande spridningsvägarna för stjärnsjungningen utan 
dramatisk utformning vågar han försiktigt nog inte dra några säkra 
slutsatser; att de tidigaste beläggen från 1600-talet komma från stock-
holmstrakten har kanske inte så mycket att betyda. 
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Arbetet avslutas med en översikt över stjärnsedens ställning i folk-
livet och möjligheterna att i nutiden återuppliva den, samt ger några 
upplysningar om den svenska traditionens utlöpare i Norge och på finsk-
språkigt område. Arbetet ger kanske inte så många färdiga lösningar av 
problemen, men det ger i stället en sammanfattning av det material, 
som den flitiga svenska traditionsforskningen inhöstat före den gamla 
traditionens fullständiga upplösning, en kodifiering, som forskningen 
ständigt måste återvända till. 

Otis W. Freeman and H. F. Raup, Essentials of Geography. New York 
1949. vii, 487 pp., 262 figs. McGraw-Hill Series in Geography. Price 
$ 5: 

All nutida kulturforskning har mer eller mindre frivilligt måst an-
lägga ett geografiskt betraktelsesätt. Grundläggande geografiska åskåd-
ningar böra därför inte vara främmande för folkkulturens utforskare, 
och det är av värde för dem att äga tillgång till allmänna översikter 
över hela geografiens forskningsområde, tillgängliga även för dem som 
inte äro geografer av facket. 

Ett nyutkommet arbete som gott synes fylla berättigade anspråk i 
detta avseende är den närmast för amerikanska studenter avsedda hand-
bok, vars titel läses här ovan. Den har mycket att ge också åt europeiska 
läsare genom sin konkreta och praktiska framställning av ämnets olika 
sidor. Boken ger geografiens huvudsynpunkter på jorden som planet 
med tyngdpunkten på de skiftande miljöerna för mänsklig bosättning 
och förvärvsliv. Den topografiska och fysiska bakgrunden till olika typer 
av mänskligt näringsliv får ett betydande utrymme i framställningen. 
klimattyper, jordmån, trafikmöjligheter. Inte heller de kulturella syn-
punkterna på den mänskliga existensens geografiska förutsättningar 
saknas. Likaså synas nyare framsteg inom denna vetenskap vederbör-
ligen ha beaktats. 

M. E. 

Livets högtider, utg. av K. Rob. V. Wikman. Nordisk Kultur XX. 
Alb. Bonnier, Köpenhamn—Stockholm 1949. IV, 147, (12) s. 

Med utgivningen av volymen »Livets högtider» föreligger fullbordat 
hela det parti av samlingsverket Nordisk Kultur, som behandlar de 
nordiska ländernas folktro och folksed, och den är av samma översikt-
liga karaktär som de föregående delarna »Folktro» (XIX) och »Årets 
högtider» (XXII). Utgivaren prof. Wikman svarar för inledningens klar-
läggande översikt över högtiderna som de samhälleliga uttrycken för de 

M. E. 
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stora vändpunkterna i livet: födelse, mognad, fortplantning och död. 
Han klarlägger också sambandet mellan hithörande festbruk och års-
cykelns fester. Den 1944 bortgångna amanuensen vid Nordiska museet, 
Louise Hagberg, har skrivit om »Seder och tro vid märkestillfällena i 
barnets liv», både före och efter födelsen, om namngivning, dop och 
faddrar m. m. Den omfångsrikaate delen av volymen svarar den norska 
forskaren Rigmor Frimannslund för, och däri behandlas »Skikk og tro 
ved friing og bryllup» i alla de nordiska länderna pålitligt och överskåd-
ligt. För seder och bruk knutna till människans bortgång och begrav-
ning svarar dels dr H. Rosen, som i sitt kapitel om »Begravningsbruk 
och .dödstro» främst tar hänsyn till fornlitteraturens vittnesbörd härom, 
medan han för nutida svenska förhållanden hänvisar till Louise Hagbergs 
stora monografi »När döden gästar» (1937). Dels behandlas samma 
område av prof. S. Lindqvist i bokens slutkapitel »Förhistoriska vittnes-
börd om sed och tro vid de stora vändpunkterna i livet», som, trots vad 
titeln lovar, uteslutande håller sig till begravningsskicket. 

Tyvärr måste man nog säga, att den långsamma utgivningstakt som 
tillämpats för Nordisk Kultur under senare år, i vissa fall medfört att de 
senaste forskningsrönen inte alltid kunnat beaktas, då författarna kanske 
för många år sedan ställt samman sina bidrag. Resultaten bli ju självfallet 
snart föråldrade inom en levande vetenskap, men det är mindre lyckligt 
om resultat, som redan fått ålderns patina, framläggas i nyutgivna delar 
av en handbok av denna art. 

M. E. 



Undersökning av svenska dialekter och folkminnen 
1949-50. 

Landsmåls- och Folkminnesarkivets i Uppsala 
årsberättelse 1949-50. 

Av DAG STRÖMBÄCK. 

I. översikt över ekonomi, förvaltning och personal. 

Arkivets stat för verksamhetsåret 1949/50 fastställdes genom k. brev 
den 13 maj 1949. Anslagsbeloppens storlek och fördelning på de olika 
posterna framgå av statsliggaren för nämnda år s. 561 ff. 

Anslaget till avlöningar har utgått med samma belopp som under 
närmast föregående år, 9,700 kronor till ordinarie tjänstemän och 110,800 
kronor till icke-ordinarie personal. — Till omkostnader upptogs i 
årets stat ett oförändrat belopp å 10,200 kronor. Otillräckligheten härav 
hade styrelsen i sina petitaskrivelser sedan flera år med skärpa framhållit, 
och då läget i fråga om detta anslag under året blev prekärt, anhöll 
styrelsen om Kungl. Maj:ts medgivande att överskrida anslagsbeloppet 
med högst 2,500 kronor. Denna anhållan bifölls i nådigt brev den 21 
april 1950. — Anslaget till insamling och bearbetning av veten-
skapligt material uppvisar i jämförelse med föregående år en minsk-
ning med 1,000 kronor till 47,300 kronor. Ett då utgående engångs-
anslag om 4,000 kronor till inlösen av samlingar från Gästrikland har 
bortfallit, men i stället ha anslagsposterna till underhåll och drift av 
grammofonbilen och till undersökningar av lapskt språk och lapsk 
kultur ökats med vardera 1,000 kronor: 

Till kostnaderna för undersökningen av de värmländska folkmålen 
och folkminnena har Värmlands läns landsting även detta år bidragit 
med 6,000 kronor. 

Beträffande medel till de estlandssvenska och lapska undersökningarna 
se nedan kap. III. 

I styrelsens sammansättning har under året ingen förändring in-
trätt. Sålunda har professor J. SAHLGREN varit ordförande, professor 
E. HJÄRNE vice ordförande, arkivchefen professor D. STRÖMBÄCK sekre- 
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terare och överbibliotekarien T. KLEBERG skattmästare. övriga ordi-
narie ledamöter ha varit professorerna B. OOLLINDER, V. JANssag, L 
LUNDAHL och docent 0. GJERDMAN. Professorerna C.-A. MOBERG och 
J. SVENNUNG ha varit suppleanter. 

Arkivets fasta personal har under året utgjorts av: 

A. Arkivchef. 
Professorn i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folk-

loriåtisk, vid Uppsala universitet- fil. dr DAG STRÖMBÄCK. 

B. Ordinarie tjänstemän. 
Kontorsbiträden i lönegrad Ca 8: fru GUN BJÖRKLUND. En befattning 

vakant. 

C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ce 24. 
Förste arkivarier i lönegrad Ce 29: fil. dr MANNE ERIKSSON, arkiv-

chefens ställföreträdare, docenten fil. dr ÅKE CAMPBELL, föreståndare 
för folkminnesavdelningen, samt fil. dr HERBERT GUSTAVSON (från den 
1 okt. 1949). 

Arkivarier i lönegrad Ce 26: fil. lic. ERIK HOLMKVIST, fil. dr HER-
BERT GUSTAVSON (intill den 1 okt. 1949), fil. dr FOLKE REDBLOM och 
fil. lic. RICHARD BROBERG (från den 1 jan. 1950). Broberg övertog från 
den 1 jan. 1950 uppdraget att vara föreståndare för expeditionen, vilket 
ditintills innehades av Hedblom. 

D. Övrig icke-ordinarie personal. 
Amanuens i lönegrad Ce 24 (titel e. o. arkivarie): fil. lic. R. BRO-,  

BERG (intill den 1 jan. 1950). 
Amanuens i lönegrad Ce 23: fil. kand. S. Björklund (från den 1 

jan. 1950). 
Amanuens i lönegrad Ce 20: fil. lic. ASA SJÖDIN (från den 1 jan. 

1950). 
Arkivbiträde i lönegrad Ce 12: fru DAGMAR HOLMKVIST. 
Arkivbiträde i lönegrad Ce 11: fröken ELLA ODSTEDT. 
Kontorsbiträde i lönegrad Ce 8: fröken INGRID WINKELMANN. 
Extra kontorsbiträde i lönegrad Cg 4: fröken EVA MASRELIEZ. 

Som extra medarbetare med hel arbetstid ha under året tjänstgjort: 
vid estlandssvenska undersökningen adjunkten vid Försvarets läroverk 
fil. lic. NILS TIBERG och vid lapska undersökningen fil. dr HARALD 
GRUNDSTRÖM. Med halv daglig arbetstid har fil. stud. WALDIS ARN-
STRÖM tjänstgjort vid expeditionen. 

För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under institutionens 
olika avdelningar. 

9 —  6543 Svenska Landsmål 1951 
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II. 'Samlingarnas tillväxt och användning. 

Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedan-
stående översikt: 

lexikaliska ordsamlingar 441 bl. fol. och A 4; 300 bl. 4:o, 5 
bl. 8:o och c:a 66,600 bl. 16:o. Härav komma på ordregistret c:a 32,320 
bl. och på sakregistret 7,604 bl. 

texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnes-
uppteckningar 100 bl. fol., 8,986 bl. 4:o, 149 bl. 8:o, 14 bl. 16:o och 10 
häften. 

grammatiska uppteckningar 14 bl. fol., 26 bl. 4:43, 290 bl. 
8:o och 1 typordlista. 

primäranteckningar 60 häften. 
övrigt material 62 bl. fol. och 200 bl. 4:o. 
melodiuppteckningar 118 melodier. 
teckningar, skisser, kartor (separata, utom de som ingå i löpande 

text) 280 bl. 
fotografier 290 st. (de flesta med negativ). 

Under året ha 10 volymer ur handskriftssamlingen undergått konser-
vering, ombundits eller nybundits. 

Grammofonarkivet har under året tillförts 576 st. originalskivor, 
de flesta imiehållande svenska dialekttexter samt ett mindre antal på 
olika främmande språk. Flertalet av skivorna äro liksom föregående år 
inspelade med den lägre hastigheten 33 1/3 varv/min., övriga med normal-
hastigheten 78 varv/min. 

Trycksamlingen har under året tillförts 305 accederade nya volymer 
samt årgångar för året av 25 tidskrifter. Förvärvet har liksom tidigare 
till största delen skett genom gåvor och byten. 83 volymer ha under året 
inbundits. 

Antalet besök av forskare icke tillhörande institutionens personal 
har varit 3,126. 

Lån inom staden ha beviljats i 80 fall, varvid 190 nr utlånats och utom 
staden i 72 fall, varvid 535 nr utlånats. Hela antalet utlånade volymer 
var således 725. Av vida större omfång är det material som expedierats 
till besökande forskare för användning inom arkivet. 

III. Arkivarbeten och materialbearbetning. 

1. Allmän översikt. 

Expeditionen. Inkommande handskriftsmaterial har registrerats 
av fru HOLMKVIST. Under året ha 702 nya enheter införts i accessions-
katalogen och förtecknats i topografiska registret och personregistret. 
Utsända frågelistor och inkomna svar ha antecknats i frågelistregistret. 
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Fru Holmkvist har handhaft in- och utlåning av handskrifter och böcker. 
En del av sin arbetstid har hon ägnat åt upprättande av specialförteck-
ningar över vissa äldre arkivalier. Den till arkivets bibliotek inkom-
mande litteraturen har katalogiserats av ERIKSSON. Denne har också 
förtecknat och omordnat institutionens ämbetsarkiv, se nedan. I detta 
arbete ha också HEDBLOM och fröken JERNSTRÖM deltagit. Hedblom, 
som den 1 jan. 1950 såsom föreståndare för expeditionen efterträddes av 
BROBERG, har under hela året varit arkivets kassaförvaltare. I kassa-
arbete och bokföring har han assisterats av fröken WINKELMANN och 
taxeringsinspektör E. LILLIESKÖLD. Fru BJÖRKLUND har under 11 
månader av året åtnjutit tjänstledighet. Hennes göromål ha övertagits 
av fröken MASRELIEZ, som bl. a. biträtt vid korrespondens och renskriv-
ning samt omhänderhaft lager och distribution av genom arkivet ut-
givna skrifter. — Från expeditionen ha under året avsänts 1810 brev 
och 1218 andra försändelser. 

Ordregistret. Arbetet på institutionens allmänna ordregister har 
liksom förut huvudsakligen bedrivits landskapsvis. För det gotländska 
registret har GUSTAVSON påbörjat excerpering av samlingar från Närs 
sn och för det östgötska registret av manuskript från Ödeshög, vilket 
senare arbete givit c:a 3,200 blad 16:o. Han har tidvis biträtts av fil. 
stud. P.-E. FREDRIKSSON, som excerperat uppteckningar från södra 
Östergötland. Gustavsons ordregisterarbete har främst varit knutet 
till registret över folkliga växtnamn. För detta har han fortsatt att 
skriva av Landsmålsarkivets i Lund register över sydsvenska växtnamn 
samt excerperat växtnamn ur Smålandssamlingarna i Uppsala (c:a 
2,850 bl. 16:o). Ordregistret över Värmlandssamlingarna har i oför-
minskad omfattning fullföljts av fil. stud. J. JACOBSSON, som företrädes-
vis ägnat sig åt uppteckningarna från de norra socknarna. Tidvis har 
också fil. kand. G. KJELLANDER medarbetat vid detta register, som vid 
årets slut omfattade över 55,000 bl. 16:o. Fil. stud. B. BENNICH-BJÖRK-
MAN och fil. stud. S. SÖDERSTRÖM ha fortsatt det ångermanländska re-
gistret, vilket vid.årsskiftet uppgick till c:a 5,300 bl. 16:o. Vid ordregistret 
för Jämtland har fil. stud. V. REINHAMMAR skött excerperingen med ett 
resultat av omkr. 3,150 bl. 16:o. Även detta år har fil. dr K.-H. DAHL. 
STEDT tjänstgjort som handledare och kontrollant vid det norrländska 
ordregisterarbetet. 

Sakregistret. Excerperingen av arkivets samlingar ur realsynpunkt 
har fortsatts av fru GERDA GRAPE. Under året har realkatalogen till-
förts 7,604 nya registerkort och omfattade vid årets slut 194,214 kort, 
hänvisningskort ej inräknade. Om den fortsatta revisionen av katalog-
systemet se nedan under Folkminnesavdelningen. 

Vid de språkliga landskapsundersökningarna har verksam-
heten bedrivits efter i stort sett samma linjer som under föregående år. 

Dalarne. Fil. dr L. LEVANDER, som den 30 juni 1949 avgick med 
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pension från sin förste arkivarie-befattning, fortsatte därefter att mot 
särskilt arvode leda .verksamheten vid Dalmålsordboken och utarbeta 
ordboksartiklar i tryckmanuskript på bokstäverna R och 8. Detta arbete 
avbröts genom Levanders död den 26 april 1950. Hans sista fullständiga 
artikel behandlade ordet skinväder. Därefter har ordboksarbetet i allt 
väsentligt åvilat Levanders mångårige medhjälpare amanuens BJÖRK-
LUND, SOM i nära samråd med arkivchefen fortsatt Levanders verk i en-
lighet med dennes planer och arbetsmetoder. Björklund har under året 
fortsatt dels omredigeringen av ordboksmanuskriptets tidigare artiklar 
i enlighet med SAOB:s system, ett arbete, som framförts t. o. m. verbet 
läka, dels utarbetandet av manuskriptartiklar på bokstaven M, vilket 
arbete framförts t. o. m. ordet midjepäls. Han har därjämte utfört 
förberedande bearbetning av artiklar på bokstäverna R och $ som stöd 
åt Levanders manuskriptskrivning, genomgått återstoden av manuskript 
och korrektur till Otto Blixt, »Det gamla Grangärde» (och härvid bl. a. 
upprättat en dialektordlista) samt läst samtliga korrektur till B. Lin-
dens »Dalska namn o. ordstudier 1: 2». Björklund har vidare för dalmåls-
undersökningen haft den närmaste ledningen av insamlingsarbetet i 
fältet och därmed sammanhängande korrespondens med ortsmeddelare 
och instruktion av upptecknare. Härvid har han särskilt ägnat sig åt 
uppgiften att få en komplettering till stånd av dalska växtnamn samt av 
annat mindre fullständigt material i ordboken. Under en del av året 
har liksom föregående år fil. kand. Tu. TANNERHAGEN biträtt med diverse 
excerperingar. 

Oktavsamlingen har under året tillförts c:a 3,000 nya kort. Därjämte 
ha nya belägg införts på de äldre korten. Den omfattade vid årets slut 
c:a 132,000 kort. Tryckmanuskriptet hade vuxit till c:a 24,000 bl. 4:o 
förvarade i 30 kapslar. 

Gotland. GUSTAVSON har renskrivit egna under sommaren 1949 
gjorda uppteckningar, granskat inkommet material och instruerat upp-
tecknare. Han har deltagit i katalogiseringen av ett 60-tal på Gotland 
upptagna grammofonskivor. Om ordregistret se ovan. 

Gästrikland. HEDBLOM har fortsatt sitt arbete med den liundkvistska 
samlingen och börjat utskriva gästriketexter från grammofonskivor. 

Hälsingland. Under månaderna januari—april har HEDBLOM ägnat 
en del av sin tid åt genomgång och kontroll av E. 0. Nordlinders manu-
skript till en ordbok över Bergsjömålet. För besvarande av därvid upp-
rättade kompletteringslistor vistades han i april i Bergsjö (se kap. IV). 
Han har vidare fortsatt sin analys av nordhälsingska grammofontexter. 

Härj e da len. STRÖMBÄCK har under sommaren 1949 utredigerat egna 
Äldre dialektuppteckningar från de övre socknarna och börjat renskriv-
ningen av sin ordsamling från Tännäs. 

Jämtland. Om ordregisterarbetet se ovan. 
Lappland. Fil. dr K.-H. DAHLSTEDT fullbordade i maj 1950 sin 
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gradualavhandling »Det svenska Vilhelminamålet I» (publicerad som 
vol. 71, ser. A, i Skr. utg. av Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Upp-
sala). Han har under året granskat uppteckningar från landskapet. 

Uppland. ERIKSSON har granskat inkomna uppteckningar och kor-
responderat med upptecknare. 

Värmland. Vid den med stöd av särskilda medel bedrivna undersök-
ningen av Värmlands folkmål och folkminnen har liksom föregående år 
stor uppmärksamhet ägnats åt att genom nyuppteckningar i fältet ut-
fylla luckor i samlingarna beträffande vissa geografiska områden och 
ämnesgruppei. I större utsträckning än tidigare har emellertid under-
sökningen detta arbetsår inriktats på en bearbetning av de befintliga 
äldre ordsamlingarna, som särskilt i fråga om betydelseuppgifterna förete 
allvarliga brister. Kompletteringslistor ha upprättats för att besvaras 
på resp. orter. Även ordregisterarbetet har mera än förut tagit sikte på 
äldre samlingar. BROBERG har varit undersökningens ledare. Enär en 
betydande del av hans arbetstid måst ägnas åt andra uppdrag inom 
institutionen, har hans verksamhet vid Värmlandsundersökningen måst 
begränsas till att främst omfatta granskning av uppteckningar, instruk-
tion av upptecknare, utsättande av uppslagsord, organisation och 
löpande göromål. Han har därvid biträtts av fil. stud. J. JACOBSSON, 
vilkens huvudsakliga arbetsuppgift varit excerperingen för ordregistret. 
I mindre omfattning har också fil. kand. G. KJELLANDER deltagit i ord-
registerarbetet, se ovan. I samband med ovanberörda omläggning av 
undersökningens arbete har den aktiva ortsmeddelarstaben minskats 
från c:a 20 till 12 personer. 

Västergötland. F. rektorn S. LANDTMANSON har fortsatt sitt fri-
villiga medarbetarskap vid västgötaundersökningen. Hans huvudupp-
gift under detta år har varit färdigställandet av den av honom utarbetade 
avhandlingen om västgötamålens formlära, som utkom av trycket våren 
1950 såsom del 4 i den av J. Götlind påbörjade serien »Västergötlands 
folkmål» (Skr. utg. av K. Gust. Ad. Akad. 6: 5). Bland Landtmansons 
övriga arbeten må nämnas, att han för sedessamlingen excerperat 
Västergötlands landsmålsförenings samlingar (c:a 3,500 bl. 16:o) samt 
för 8:o-ordboken en samling frågelistsvar från Broddetorps sn. Han har 
vidare upprättat en personalkatalog över bidragsgivare till landsmåls-
föreningens uppteckningar, genomgått och arkivmässigt ordnat efter-
lämnade samlingar av J. Götlind, S. Lampa m. fl. samt ordnat den väst-
götska kartsamlingen och upprättat register över dess viktigaste delar. 
För tidskriften »Falbygden» har han färdigställt en uppsats om dialekt-
proven i Mellins Hångsdalabeskrivning (1812). Han har liksom tidigare 
granskat inkomna uppteckningar och fört korrespondens med upp-
tecknare. 

Ångermanland. Om ordregisterarbetet se ovan. 
Östergötland. Om ordregisterarbetet se ovan. GUSTAVSON har 
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renskrivit egna uppteckningar från landskapet gjorda 1949. Lektor E. 
TÖRNQVIST har med ekonomiskt stöd av Styrelsen för undersökning av 
Östergötlands folkmål fortsatt arbetet på sin framställning av substantiv-
böjningen i östgötadialekterna. 

Estland och Gammalsvenskby. Undersökningen av estlands-
svenskarnas språk öch folkkultur har även detta år fortsatts med stöd 
av ett av K. Maj:t den 3 juni 1949 till K. Gustav Adolfs Akademien be-
viljat anslag ur lotterimedelsfonden. Arbetet, som bedrivits enligt den 
för åren 1947-50 uppgjorda planen, har med arkivet som arbetscentral 
letts av läroverksadjunkten N. TIBERG. Fru ANNE-MARIE CRONSTRÖM 
har fortsatt sin tjänstgöring som excerpist vid den estlandssvenska ord-
boken i kortsystem. F. rektorn G. DANELL har ägnat sig åt korrektur-
läsning av sin ordbok över Nuckö-målet, ett verk som nu är under tryck-
ning och som kommer att omfatta omkr. 31 tryckark. 

Uppteckningsarbetet har fortsatts, dels av arbetsledaren, dels av orts-
meddelare härstammande från det estlandssvenska områdets skilda 
delar. De ha insänt c:a 900 bl. 4:o text och ett 40-tal teckningar. Den 
fortsatta excerperingen för kortordboken har tillfört denna ytterligare 
c:a 5,400 nya uppslagskort och motsvarande översättningskort, varjämte 
beläggtätheten på de tidigare korten betydligt ökat. Sakregistret har 
fortsatts, likaså den i föregående årsberättelse omnämnda sakregistre-
ringen på »nyckelord» i kortordboken. Ordregistret in 16:o över uppteck-
ningar med grov beteckning har genom årets arbete vuxit till c:a 12,000 
blad. I registreringen ha medverkat fil. kand. E. LAGERGREN (ht 1949) 
och fil. kand. A. LOIT (vt 1950). I samband med detta arbete ha övriga 
specialregister tillvuxit, såsom registren över ort- och personnamn, 
tamdjursnamn, namn på fyrfota djur, fåglar, växter, kalenderdagar, 
knypplingstermer m. m. 

Av publikationsserien »Estlandssvenskarnas folkliga kultur» (EFK) 
har del 1 till större delen gjorts tryckfärdig och manuskript har lämnats 
till sättning. 

I och med utgången av arbetsåret 1949/50 upphör tilldelningen av 
lotterimedel till undersökningen. För fortsättande av excerperingen 
under året 1950/51 har adjunkt Tiberg beviljats anslag ur Humanistiska 
fonden. En redogörelse för de sex gångna årens arbete kommer senare 
att publiceras. 

Folkminne sa vdelningen. Avdelningens arbete, under ledning av 
CAMPBELL, har fortgått efter samma linjer som under föregående år. 
A.SA SJÖDIN har såsom vikarie uppehållit befattningen som amanuens 
vid avdelningen intill den 1 jan. 1950, då hon förordnades till innehavare 
av denna tjänst. Om fru GRAPES arbete med realkatalogen se ovan under 
sakregistret. Fil, kand. fru VIE= FRYKMAN har som tillfällig arbets-
kraft varit knuten till avdelningen. 

Insamlingen genom ortsmeddelare med ledning av frågelistor har ut- 
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vecklats i samband med att ett antal (12 st.) nya ortsmeddelare utbildats. 
Även nya frågelistor ha kunnat utsändas, nämligen M 188 »Vård och 
användning av vilda träd, buskar och örter på inägomark» (Campbell), 
M 191 »Idrottslekar III» (Campbell i samarbete med lektor M. STEJSKAL, 
Helsingfors), M 192 »Dårfåglar» (Sjödin), M 193 »Auktioner» (Sjödin). 
Av tillgängliga omkr. 200 frågelistor ha under året 72 st. varit utsända 
till de aktiva ortsmeddelarna, vilkas antal under detta arbetsår uppgått 
till 45 st. Ett mindre antal ortsmeddelare ha arbetat med folkloristiska 
uppteckningar i mera monografisk form med ledning av särskilda arbets-
planer och anvisningar från arkivet. Om årets fältarbeten se kap. IV 
nedan. 

Främst med ledning av realregistret ha systematiska förteckningar av 
svenska folksagor och sägner börjat uppläggas, varvid avdelningens 
samtliga arbetskrafter medverkat. För sagornas del har en första över-
sikt över arkivets sagobestånd utarbetats enligt Aarne-Thompsons system. 
För sägnernas del har en plan för en svensk registrant skisserats (Camp-
bell). Sagoförteckningarna ha till vissa delar utnyttjats av doc. W. Liung-
man i dennes 1950 publicerade arbete »Sveriges samtliga folksagor». 
Vid arbetet med sägnerna ha de materialsamlingar kommit till använd-
ning, som gjorts för det svenska folkloristiska atlasverket, vars arbets-
central i år liksom tidigare varit ansluten till avdelningen. 

Utredigering och granskning av för publicering lämpade arbeten, 
byggande på arkivets folkloristiska materialsamlingar, ha slutförts i. 
tvenne fall. Sålunda har del II av Linnar Linnarssons västgötaskild-
ring »Bygd, by och gård» färdigställts och tryckts (under medverkan 
av dr J. EJDESTAM) liksom också Otto Blixts monografi »Det gamla 
Grangärde. Skogsbruk» (under medverkan av amanuens BJÖRKLUND 
och fil. mag. KARIN HESSLING). Avdelningen har även medverkat 
i förberedelserna för utgivningen.av Arvid Ernviks arbete »Glaskogen», 
vid utredigeringen av Eva Wigströms »Folkdiktning III» (Campbell) 
samt E. Modins »Härjedalens ortnamn och bygdesägner», 3 uppl. (Sjö-
din). Om deltagandet i den lapska undersökningen se nedan. 

Med hänsyn till det mycket stora antalet studiebesök under senare år 
av utländska forskare har Campbell med biträde av fru Frykman och 
arkivets tjänstemäll på engelska språket utarbetat en sammanfattande 
översikt över arkivets organisation, vetenskapliga verksamhet och publi-
cerade arbeten. 

Lapska avdelningen. Publiceringen av »Lulelapsk ordbok» av 
Harald Grundström har under året fortsatts. I september 1949 utkom 
av trycket fascikel 5 och i mars 1950 fascikel 6. Vid arbetsårets utgång 
var fascikel 7 i det närmaste färdigtryckt. Med stöd av anslag ur lotteri-
medel beviljat till K. Gustav Adolfs Akademien genom nådigt brev den 
3 juni 1949 har ordbokens författare, fil. dr H. GRUNDSTRÖM, även detta 
år beretts möjlighet att med tjänstledighet från sin prästerliga befattning 
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helt ägna sig åt redigering och korrekturläsning av ordboken och därmed 
sammanhängande bearbetning av de lapska manuskriptsamlingarna. 
Han har bl. a. våren 1950 färdigställt det i.fjolårets berättelse omnämnda 
registret över norsk-lapska motsvarigheter till ordbokens lulelapska ord 
samt gjort förarbeten till en grammatik över lulelapskan. I korrektur-
läsningen av ordboken har prof. B. COLLINDER deltagit. Dr. phil. A. WOLF 
har kontrollerat den av honom utarbetade tyska översättningstexten. 
Collinder har vidare under året publicerat en monografi över den lapska 
dialekten i Jukkasjärvi, »The lappish dialect of Jukkasjärvi. A morpho-
logical survey», Upps. 1949 samt »The Lapps», New York 1949. Nomad-
skolinspektören docent I. RUONG har bearbetat sina samlingar rörande 
den äldre lapska renskötseln. Amanuens T. SKÖLD har under året svarat 
för korrespondensen med de lapska ortsmeddelarna och granskat av dem 
insända uppteckningar. I serien frågelistor rörande lapska traditioner 
har han i samråd med CAMPBELL utarbetat en lista »Handeln och affärs-
livet». Han har dessutom fortsatt sin utskrivning och översättning av 
lapska texter på grammofonskivor. 

Grammofonverksamheten. Fältarbetet med grammofonbilen, 
för vilket närmare redogöres i kap. IV nedan, har under sommaren och 
hösten 1949 samt våren 1950 oavbrutet fortsatts av BROBERG och HED-
BLOM. Den förre gjorde i juli 1949 tillsammans med lektor E. TÖRNQVIST 
mycket omfattande upptagningar i Östergötland och reste under sep-
tember i samarbete med Landsmålsarkivet i Lund på Öland, i Småland 
och de sydligaste landskapen. Hedblom gjorde i augusti upptagningar 
i norra Jämtland och norra Hälsingland samt i oktober i Bohuslän och 
Västergötland. I april 1950 gjorde han i Hälsingland och Gästrikland 
försöksvis fältupptagningar på trådmagnetofon (»Wire Recorder»). I 
maj reste Broberg i Värmland och i juni, tillsammans med docent I. 
MODAER, i norra Smålands kustland. 

Arkivarbetet har pågått under vintermånaderna och omfattat kata-
logisering, kopiering och överföring av tal från magnetofontråd till 
grammofonskivor. Apparaturen har med välvillig medverkan av Radio-
tjänsts tekniska avdelning justerats och moderniserats. Skivarkivet om-
fattade vid årets utgång 3,542 skivor. Endast i mycket begränsad om-
fattning kan detta utomordentligt viktiga material utnyttjas av forsk-
ningen, så länge frågan om särskild personal för grammofonarbetet är 
olöst. Härmed sammanhänger också det allt allvarligare läget beträffande 
skivornas skydd mot lagringsskador. — I katalogiseringsarbetet har även 
fröken WINKELMANN deltagit. 

Utgivningsverksamheten. Genom arkivet ha under året följande 
publikationer utgivits: »Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1949», 
h. 1-4 (h. 255 fr. början, vi +222 ss.), Upps. 1949, med bilagorna: 1. 
AUG. SCHAGERSTRÖM, »Grammatik över Gräsömålet i Uppland. Utgiven 
av MANNE ERIKSSON. Accent, formlära, efterskrift» (s. 77-200 och titel 
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i—vm), Uppsala 1949. 2. OLOF HERMELIN, »Sägner och folktro» (s. 
97-136 och tit. i—vm), Sthm 1949. Av »Skrifter utgivna genom Lands-
måls- och Folkminnesarkivet i Uppsala» ha i serien A utkommit nr 71  
KARL-HAMPUS DAHLSTEDT, »Det svenska Vilhelminamålet I». A. Text 

+ 243 ss. + 1 karta). B. Kartor (12 st.), Upps. 1949; i serien B ha 
utkommit nr 42  LINNAR LINNARSSON, »Bygd, by och gård. Gammal 
bygd och folkkultur i Gäsene, Laske och Skånings härader II» (373 ss.), 
Lund 1950 och nr 6 OTTO BLIXT, »Det gamla Grangärde. Skogsbruk» 
(301 ss.), Lund 1950. I serien C ha utkommit fasc. 5 av HARALD GRUND-
STRÖM, »Lulelapsk ordbok» (partiet njär'kalit-piihkutit) och fasc. 6 av 
samma arbete (partiet pdlai-sinne). Härtill komma publikationer som 
utgöra direkta resultat av arbetet inom arkivet, men som offentliggjorts 
på annat håll. Bland större arbeten av denna art må nämnas SAMUEL 
LANDTMANSON, »Västergötlands folkmål. Del 4 Formläran» (vii +142 ss. 
+16 kartor), Upps. 1950. Skr. utg. av K. Gustav Adolfs Akad. 6: 5. 

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet. 

STRÖMBÄCK har som professor i nordisk och jämförande folklivsforsk-
ning vid universitetet föreläst över norska folkvisor (1 timme i veckan) 
och varannan onsdag lett seminarieövningar över valda folkloristiska 
problem. Därjämte har han givit den sedvanliga kursen på våren (april—
maj) för dialekt- och folkminnesupptecknare, vilken kurs — obligatorisk 
för alla som läsa nordisk och jämförande folklivsforskning — avslutats 
med en utflykt till Stockholm, där kursdeltagarna under sakkunnig led-
ning fått bese Nordiska Museet och Skansen. Som chef för arkivet har 
han på vanligt sätt planlagt och lett institutionens undersökningar inom 
skilda områden. Han har granskat inkommande samlingar och lämnat 
instruktion åt upptecknare. Om hans deltagande i fältarbetet se kap. 
IV. Strömbäck har vidare under året lett redigeringen av arkivets 
skriftserier, utgivit årgång 1949 av Svenska Landsmål (med bilagor), 
samt publicerat följande uppsatser: »Cult remnants in Icelandie dramatic 
dances» (i Arv 1948, tryckt 1949), »Drömkvädet, en medeltidsvisa om 
själens färd till det hinsides» (i Julhälsning till församlingarna i Ärke-
stiftet 1949), »V. U. Hammershaimbs brev till Carl Säve, Rolf Arpi och 
Adolf Noreen>> (i Bokgåva till Färöarnas Lagting från Sveriges Riksdag 
1950, stencil.), »Med lag skall man land bygga» (understreckare i Sv. D. 
1.9. 49), »Trolldom» (d:o i Sv. D. 23.6. 50). 

LEVANDER avgick med pension från sin tjänst som förste arkivarie 
den 30 juni 1949 men kvarstod som ledare för arbetet vid Dalmålsord-
boken till sin död den 26 april 1950 (se ovan under Dalarne). Under året 
publicerade han »Dalmålsordboken 1949» (i Dalarnas Hembygdsbok 1950). 
Vid sidan om arbetet med ordboken fortsatte Levander bearbetningen 
av sitt manuskript till en bok om »Älvdalskt arbetsliv under 1800-talets 
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förra hälft». Detta verk, som utförts på uppdrag av Älvdalens socken, 
kommer att omfatta tio kapitel, av vilka Levander i preliminärt skick 
färdigställt nio. 

ERIKSSON har enligt styrelsens förordnande tjänstgjort som arkiv-
chefens ställföreträdare. En betydande del av hans arbetstid har ägnats 
det dagliga administrativa arbetet inom institutionen. Liksom tidigare 
har han givit handledning åt besökande forskare samt svarat för större 
delen av korrespondensen rörande arkivets samlingar, varibland särskilt 
må nämnas förfrågningar rörande dialektord från Svenska Akademiens 
ordboksredaktion. Han har varit institutionens bibliotekarie och om-
händerhaft referensbiblioteket, inköp, byten, katalogisering och bindning. 
Han har också tagit del i vården av handskriftsamlingarna, varvid han 
på arkivchefens uppdrag och i samarbete med Hedblom bl. a. upprättat 
en fullständig och definitiv förteckning över institutionens ämbetsarkiv 
för åren 1914-1949, vilken författningsenligt inlämnats till Riksarkivet. 
I samband härmed ha samtliga förvaltningshandlingar omordnats och 
buntats i enlighet med Riksarkivets anvisningar. Eriksson har vidare 
gjort en definitiv sortering och katalogisering av prof. J. A. Lundells 
efterlämnade handskriftsamlingar. Vid redigeringen av genom arkivet 
utgivna skrifter har Eriksson varit arkivehef ens närmaste medhjälpare 
och tjänstgjort som redaktionssekreterare för tidskriften Svenska Lands-
mål. Han har härvid deltagit i granskningen av manuskript och korrek-
tur och svarat för förbindelserna med författare och tryckeri. Eriksson 
har under april och maj 1950 givit en kurs för dialektupptecknare vid 
Stockholms Högskola. Av trycket har han utgivit uppsatsen »Folkliv 
och folktradition i Uppland. Årets högtider» (i Sveriges bebyggelse. 
Landsbygden. Uppsala län II. Borås 1949) och en recension av B. 
Hesselman, Huvudlinjer i nordisk språkhistoria. II. 1. Uppsala 1948 
(i Sv. Lm. 1949). 

CAMPBELL har tjänstgjort som föreståndare för folkminnesavdelningen. 
I egenskap av docent vid Uppsala universitet har han undervisat i ämnet 
nordisk folklivsforskning (föreläsningar och seminarieövningar på den 
etnologiska linjen). Som redaktör för den folkloristiska delen av Atlas 
över svensk folkkultur har han under året bl. a. ägnat sig åt registrering 
av till atlasverket hörande sägenmaterial (se ovan under Folkminnes-
avdelningen). I Varbergs museums årsbok har han publicerat »Hal-
ländsk brödkultur vid 1800-talets slut» jämte karta över vissa bröd-
typers utbredning. I juni 1950 anträdde Campbell en resa till Förenta 
staterna efter inbjudan från bl. a. Indiana University. 

Om CrUSTAVSONS arbeten se ovan under Ordregistret, Gotland och 
Östergötland. Han har vidare för B. Gustav Adolfs Akademiens räk-
ning kontrolläst manuskript till P. A. Säves »Gotländska sagor» och läst 
korrektur på Säve, »Gotländska visor». Av trycket har han utgivit »Ri-
chard Steffen. Några minnesord» (i Sv. Lm. 1949) och (tillsammans med 
S. Ekbo) »Åmöja och solmöja» (i Nysv. Stud. 1949). 
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HEDBLOM har varit föreståndare för expeditionen intill den 1 jan. 
1950. Efter denna dag har detta uppdrag enligt styrelsens beslut över-
flyttats på BROBERG. Då denne emellertid måst tagas i anspråk för 
andra uppgifter inom institutionen, bl. a. längre resor för grammofon-
upptagning, har Hedblom även under senare halvåret deltagit i ex-
peditionens löpande arbete. Under hela året har han varit arkivets 
kassaförvaltare och som sådan haft ansvaret för bokföring, redovisningar 
och övriga ekonomiska göromål. Som föredragande inför arkivchefen 
har han handlagt ärenden rörande administration, personal och ekonomi, 
utarbetat arbetsredogörelser, årsberättelse, skrivelser m. m. samt (jämte 
Broberg) haft den arkivtekniska vården av institutionens samlingar av 
handskrifter, böcker och inventarier. Han har vidare varit ledare för 
grammofonverksamheten, granskat uppteckningar från Norrland, sär-
skilt Gästrikland och Hälsingland, och instruerat upptecknare. Om Hed-
bloms bearbetningsuppgifter se ovan under Gästrikland och Hälsingland. 

BROBERG förordnades av Kanslern att från och med den 1 jan. 1950 
vara arkivarie i lönegrad Ce 26 vid arkivet och erhöll av styrelsen upp-
draget att från nämnda dag vara föreståndare för expeditionen. (Jfr 
ovan under Hedblom.) Som sådan har han deltagit i arkivexpeditionens 
skiftande göromål. Han har därjämte kvarstått som ledare av Värm-
landsundersökningen (se ovan) och svarat för en betydande del av gram-
mofonverksamheten, där bl. a. alla längre resor fallit på hans lott. Han 
har granskat och för tryckning i arkivets skriftserie bearbetat manuskript 
till A. Ernviks bok om folkkulturen i västra Värmland. Han har vidare 
fortsatt sin granskning av det stora folkvisematerial som influtit genom 
den av K. Gustav Adolfs Akademien och Radiotjänst i samarbete med 
arkivet anordnade insamlingen. 

BJÖRKLUND, som sedan 1936 oavbrutet tjänstgjort vid Dalmåls-
ordboken, förordnades av styrelsen till innehavare av den efter Broberg 
lediga amanuensbefattningen från och med den 1 jan. 1950. Om hans 
arbete vid Dalmålsordboken, korrekturgranskning m. m. se ovan under 
Dalarne. Han har på anmodan av Älvdalens socken åtagit sig att utom 
tjänsten fullborda Levanders ovannämnda bok. 

SJÖDIN, som sedan den 10 aug. 1948 oavbrutet såsom vikarie uppe-
hållit befattningen som amanuens vid folkminnesavdelningen, förordna-
des av styrelsen till innehavare av tjänsten från och med den 1 jan. 1950. 
Hon har granskat inkommande folkminnesuppteckningar, instruerat 
upptecknare, deltagit i arbetet vid realregistret och i avdelningens löpande 
göromål i allmänhet samt assisterat besökande forskare. Hon har del-
tagit i manuskript- och korrekturgranskning av de ovan under Folk-
minnesavdelningen nämnda publikationerna, särskilt 0. Blixts och E. 
Modins arbeten, samt uppgjort register till Svenska Landsmål B. 52. 
Hon har under året författat frågelistorna M 192 Dårfåglar och M 193 
Auktioner. 
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ODSTEDT har utredigerat egna uppteckningar från Lillhärdals, Stor-
sjö, Tännäs, Vemdalens och Älvros snr i Härjedalen. Hon har för tryck-
ning ytterligare bearbetat sitt manuskript rörande dräkt- och textil-
terminologi i Dalarne och försett det med illustrationer ur arkivets och 
Nordiska museets samlingar. 

Om TIBERGS verksamhet vid estlandssvenska undersökningen se ovan. 
Om LANDTMANSONS arbete vid västgötaundersökningen se ovan. 
Dr phil. 0. LOORITS har även detta år fortsatt sitt arbete vid arkivet 

såsom innehavare av stipendium för flyktingsforskare beviljat av K. 
Arbetsmarknadsstyrelsen. Han har sammanställt ord- och sakregister 
för sitt verk »Grundzöge des estnischen Volksglaubens» del I samt läst 
korrektur på del II. Han har dessutom för tryckning färdigställt manu-
skript till del III och utarbetat bibliografiska bilagor till hela verket. 
För estniska, finska och tyska tidskrifter har han författat flera mindre 
uppsatser. 

IV. Resor och uppteckningsarbeten. 

(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen.) 

Bohuslän. På uppdrag av Institutet för ortnamns- och dialekt-
forskning vid Göteborgs högskola och tillsammans med prof. T. JORAN-
NissoN och fil. lic. T. LÅNGSTRÖM gjorde fil. d:r F. HEDBLOM under tiden 
9.10.-16.10. 1949 grammofonupptagningar i norra delen av landskapet. 

Dal ar n e. Språkligt uppteckningsarbete med ledning av dalmåls-
ordbokens kompletteringslistor utfördes av fil. kand. Tu. TANNERHAGEN 
under tiden 19.7.--28.7. 1949 i Leksand, Siljansnäs, Nås och Järna 
och av fil. kand. S. BJÖRKLUND den 22.9.-28.9. i Älvdalen, Mora och 
Orsa, den 9.1.-17.1. 1950 i Floda samt den 1.6.-23.6. i Älvdalen, Mora, 
Sollerön och Venjan. Vid uppteckningsarbetet i Floda biträddes den 
sistnämnde under fyra dagar av registrator 0. BANNBERS från Nordiska 
museet. Fröken ELLA ODSTEDT gjorde den 8.9.-9.9. ett besök i Rätt-
viks sn för undersökningar rörande socknens folkdräkt och fil. mag. KA.-
RIN HESSLING besökte under hösten Grangärde sn för kontroll av ord-
registret till 0. Blixts bok »Det gamla Grangärde». 

Dalsland. Skogvaktare N. WIRÉN har under året fortsatt arbetet på 
sin ordsamling från Vårviks sn. 

Gotland. Fil. dr H. GUSTAVSON gjorde under tiden 1.7.-10.7. 1949 
språkliga uppteckningar samt efterhörde för grammofonupptagning 
lämpliga sagesmän i 15 snr. Upptagningar med tillhjälp av grammofon-
bilen gjordes den 9.9.-17.9. av Gustavson och fil. lic. R. BROBERG på 
ett 20-tal platser, fördelade över hela landskapet. Vid upptagningarna 
biträddes de i Gothem, Ganthem och Norrlanda av författaren A. OLS-
SON, Vallstena, i Lau och När av konstnären D. AnuvisT, Ardre, samt 
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på Fårön av fil. kand. I. OLSSON, som under sommaren därstädes fort-
satt sitt språkliga uppteckningsarbete. 

Gästrikland. Fil. dr F. HEDBLOM besökte i april 1950 Ockelbo och 
österfärnebo för upptagning av dialekttexter med trådmagnetofon. 
Fröken VIVI WENDIN har under året gjort språkliga och folkloristiska 
uppteckningar i Valbo och Hedesunda snr. 

Hälsingland. Prof. D. STRÖMBÄCK besökte den 2.7.-4.7. 1949 
Bollnäs, Alfta, Rengsjö, Enånger och Forsa för uppteckning av dialekt 
samt instruktion av ortsmeddelare. Fil. dr F. HEDBLOM gjorde i augusti 
1949 en resa med grammofonbilen i Hälsingland och Jämtland, varunder 
han den 7.8.-9.8. företog upptagningar av dialekt i Bergsjö sn och den 
16.8.-18.8. i Ytterhogdals sn. I april 1950 gjorde han upptagningar av 
folkmål med trådmagnetofon i Bergsjö sn i samband med kontroll- och 
kompletteringsarbeten till E. 0. Nordlinders ordbok över bergsjömålet. 
Fil. mag. BIRGIT WADIN-QVARNSTRÖM har sommaren 1949 gjort språkliga 
uppteckningar i Bergsjö sn. 

Härjedalen. Prof. D. STRÖMBÄCK vistades under tiden 8.7.-24.7. 
1949 i Tännäs, Hede och Storsjö snr för uppteckning av dialekt och in-
struktion av ortsmeddelare. Fröken ELLA ODSTEDT har den 2.8.-7.9. 
gjort folkminnesuppteckningar i Tännäs, Storsjö och Lillhärdals snr. 

Jämtland. Fil. dr F. HEDBLOM besökte Jämtland med grammofon-
bilen under tiden 9.8.-21.8. 1949, varvid han gjorde upptagningar i 
Ragunda, Ströms, Frostvikens och Hammerdals snr. I Rag,unda bi-
träddes han av arkivarie B. FLEMSTRÖM, i Ström av fil. stud. V. REIN-
HAMMAR och f. folkskoll. fil. dr LEVI JOHANSSON. Den senare deltog 
Även i upptagningarna i Frostviken och Hammerdal. Reinhammar har 
under sommaren gjort språkliga uppteckningar i Ström och Hammerdal 
och läroverksadjunkt J. ALDBERG har fortsatt arbetet på sin ordsamling 
från Oviken och Myssjö. Fil. kand. TH. TANNERHAGEN gjorde under 
sommaren 1949 folkminnesuppteckningar i Aspås och Ås snr och fil. lic. 
ASA SJÖDIN besökte den 14.10.-23.10. Ströms och Revsunds snr, där 
hon gjorde folkloristiska och etnologiska uppteckningar. En etnologisk 
undersökning av fäbodväsendet i.  Kalls sn har under sommaren 1949 
utförts av fil. kand. BRITT-MARIE CARLSSON-PEDERSEN. 

Bland lapparna i Kall har doc. I. RUONG gjort undersökningar, se 
nedan under Lappland. 

Lappland. Doc, I. RUONG reste i sept. 1949 i Sirkas lappby, Jokk-
mokks sn, för insamling av uppgifter rörande äldre och nuvarande ren-
skötsel. Han åtföljdes därvid av fotograf, som i färg fotograferade renar, 
renbete och renslakt. Ruong fortsatte sina undersökningar i jan. 1950 i 
Ammarnäs och Tärna samt i Kalls lappby i Jämtland och i mars—april i 
Jokkmokk. Ruongs resor ha understötts av Statens samhällsvetenskap-
liga forskningsråd. Fil. dr Å. CAMPBELL har under tiden 2.2.-8.2. 1950 
gjort folkloristiska och etnologiska uppteckningar samt instruerat orts- 
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meddelare i Jokkmokks sn. Fil. kand. T. SKÖLD började den 28.6. 1950 
en resa till Norrkaitums lappby i Gällivare sn för uppteckning av lapskt 
språk. 

Medelpad. Prof. D. STBEesiBlicx besökte 31.3.-2.4. fil. dr Levi 
Johansson, Fränsta, för genomgång och förvärv av folkloristiskt material. 

Norrbotten. Fil. kand. RIGMOR LUNDBERG har under sommaren 
1949 gjort språkliga uppteckningar i Norrfjärdens sn. 

Småland. För Landsmålsarkivets i Lund räkning och tillsammans 
med fil. lic. S. BENSON gjorde fil. lic. R. BROBERG under tiden 19.9.-24.9. 
1949 grammofonupptagningar i Uppvidinge, Konga och S. Möre hdr. 
Verksamheten med grammofonbilen fortsattes på försommaren 1950 av 
Broberg med doc. I. MODER som medhjälpare, då upptagningar gjordes 
tiden 6.6.-17.6. i 14 snr i N. och S. Tjusts, Sevede, Tunaläns, Stranda, 
Handbörds och Aspelands hdr. Fil. kand. CARIN HiEGGBLOM gjorde 
under sommaren 1949 språkliga, etnologiska och folkloristiska uppteck-
ningar i Ryssby sn. Smidesmästare K. J. NILSSON har under året gjort 
folkloristiska uppteckningar i Hässleby, Karlstorps och Kråkshults snr 
och fru ALMA NILSSON har för uppteckning av folkminnen besökt ett 
10-tal snr i Allbo, Handbörds, Stranda och Uppvidinge hdr. 

Uppland. Lärarinnan EVA LIMBURG har under året gjort etnologiska 
och folkloristiska uppteckniiigar i Bälinge, Jumkils och Västlands snr 
och f. handlanden J. W. LINDSTRÖM har upptecknat folkminnen i Tensta, 
Viksta och Dannemora snr. Lärarinnan AGNES WESTERBERG har under 
året fortsatt sina uppteckningar på Arholma. 

Värmland. Under juli 1949 gjorde fil. mag. MAJ-Lis HOLMBERG, 
Helsingfors, etnologiska och folkloristiska uppteckningar (delvis på 
värmlandsfinska) i finnbygderna i östmarks, Vitsands, Nyskoga och S. 
Finnskoga snr och fil. kand. INGA WIKLAND vistades på Lurön för språk-
liga uppteckningsarbeten. Fil. mag. P. HENNINGSSON reste under som-
maren i Järnskogs, Karlanda och Silbodals snr och i maj 1950 i St. Kils 
sn för uppteckning av dialekt med ledning av uppgjorda kompletterings-
listor. Fil. stud. J. JACOBSSON har under sommaren besökt och instruerat 
ortsmeddelare i Dalby sn. Fil. kand. S. PIHLSTRÖM påbörjade i januari 
1950 arbetet med en ordsamling från Nordmarks sn. Under tiden 3.5.-
30.5. gjorde fil. lic. R. BROBERG en resa med grammofonbilen i land-
skapet, varvid han gjorde upptagningar i ett flertal snr samt instruerade 
ortsmeddelare och upptecknade folkmål i 15 snr, fördelade över hela 
landskapet. I samband med denna resa besökte han även Storfors, där 
han med folkskollärare ARVID ERNVIK genomgick större delen av dennes 
manuskript rörande folkkulturen i Värmlands sydligaste finnbygd. På 
ett par andra håll träffade han preliminära överenskommelser om över-
låtelse av större, äldre ordsamlingar från Jösse, Kils och Nyeds hdr. 
Under ett flertal resor ha språkliga och folkloristiska uppteckningar ut-
förts av pastor A. SANDBERG i ett stort antal snr, företrädesvis i ölme, 
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Karlskoga, Näs, Gillbergs och Nordmarks hdr. Folkskollärare S. ÖVER-
STRÖM har under året fortsatt sin undersökning rörande glastillverkning 
i Eds sn och byggmästare E. RÖNNFORS har varit sysselsatt med språkligt 
uppteckningsarbete i ett flertal snr i Nordmarks hd. Gruvarbetare STEN 
LARSSON, Nordmarksberg, som i maj 1950 biträdde Broberg vid grammo-
fonupptagningar i Gustav Adolfs sn, har under året gjort dialektupp-
teckningar i denna sn. 

Västerbotten. Fil. lic. G. HOLM har under året fortsatt arbetet på 
sin ordsamling från Lövångers sn. 

Västergötland. Under sommaren 1949 har fru MÄRTA TAMM-
GÖTLIND upptecknat folkminnen i Kinnekullebygden och fil. stud. 
CHRISTINA HEDAR har gjort språkliga uppteckningar i Hova, Ekby och 
Lyrestads snr: Efter grammofonupptagningar i Bohuslän gjorde fil. dr 
F. HEDBLOM med biträde av folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, uu-
der tiden 17.10.-23.10. 1949 upptagningar av dialekter och folk-
minnen i ett flertal snr i Kinnefjärdings, Kåkinds, Kållands, Vadsbo och 
Viste hdr. Fil. kand. H. TORSTENSSON har under året fortsatt sina språk-
liga uppteckningar i Broddetorps sn. 

Ångermanland. Prof. D. STRÖMBÄCK gjorde den 5.7.-6.7. 1949 
samt i början av april 1950 besök i 1VIultrå för att med fil. dr E. MODIN 
genomgå folkloristiskt material. Fil. stud. S. SÖDERSTRÖM gjorde under 
sommaren språkliga uppteckningar i Nordmalings sn. 

Öland. I samarbete med Landsmålsarkivet i Lund och tillsammans 
med fil. lic. S. BENSON gjorde fil. lic. R. BROBERG under tiden 25.9.-
29.9. grammofonupptagningar i Ventlinge, Hulterstads, Sandby, Gårdby, 
N. Möckleby, Långlöts, Glömminge, Böda, Persnäs, Gärdslösa och Bred-
sätra snr. Upptagningarna fortsattes därefter fram till den 9.10. i Ble-
kinge, Skåne och Halland. 

Östergötland. Fil. lic. R. BROBERG och lektor E. TÖRNQVIST före-
togo under tiden 17.7.-5.8. 1949 en resa med grammofonbilen genom 
landskapet, varvid de gjorde upptagningar av dialekter i ett 40-tal snr. 
Törnqvist fortsatte därefter sitt språkliga uppteckningsarbete till den 
14.8. i ett flertal snr i landskapet. Broberg gjorde senare, den 18.6.-19.6. 
1950, under medverkan av fil. dr R. NORRBY upptagningar av folkmål i 
Ydre hd. Läroverksadjunkt P. AGGEMARK besvarade under juli 1949 
språkliga frågelistor i Ydre, Göstrings och Finspånga läns hdr. Fil. dr 
H. GUSTAVSON besökte under tiden 18.9.-1.10. 1949 ett 10-tal orter i 
Gullbergs, Dals, Valkebo, Vifolka och Hanekinds hdr för uppteckning 
av dialekter samt instruktion av ortsmeddelare. 

Estlandssvenskarna. Fil. lic. N. TIBERG har för språkliga upp-
teckningar samt instruktion av meddelare under året gjort ett 10-tal 
resor till estlandssvenskar, huvudsakligen bosatta i Stockholm, Öster-
götland och på Gotland. 



Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1949-50. 
AV GUNNAR HEDSTRÖM. 

1. Organisation, ekonomi, förvaltning. 

För Landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller 
av Kungl. Maj:t 4.4. 1941 fastställt reglemente. Arkivets styrelse har 
utgjorts av professor em. JOHANNES LINDBLOM, ordf., professor GOTT-
FRID CARLSSON, V. ordf., professorerna K. G. LJUNGGREN, I. LINDQUIST, 
S. SVENSSON, överbibliotekarie G. CARLQUIST och arkivchefen, tillika 
sekreterare och skattmästare, samt såsom suppleanter professorerna 
ERIK ROOTH och ALBERT WIFSTRAND. Professor em. JOHANNES LIND-
BLOM förordnades av Kungl. Maj:t d. 21.4. att fortfarande intill utgången 
av maj 1953 vara styrelsens ordförande. 

Till bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under budget-
året har av till landsmålsarkiven beviljade förslags- och reservations-
anslag till Landsmålsarkivet i Lund anvisats 51,000 kronor till avlöningar 
(inkl. 1,000 kronor till arvoden åt tillfälligt anställda arbetsbiträden 
samt 4,500 kronor till arvode för iordningställande av dialektmaterial 
till en småländsk och en skånsk ordbok) jämte medel till rörligt tillägg, 
6,800 kronor till omkostnader (varav ett tillfälligt anslag å 4,500 kronor 
till inköp av skåp för förvaring av ordsamlingar samt till anskaffande 
av ny apparat för uppspelning av grammofonskivor) samt 16,000 kronor 
till insamling och bearbetning av vetenskapligt material. 

Den 1 september 1949 flyttade arkivet in i de nya lokaler som Lunds 
universitet ställt till dess förfogande i den förhyrda fastigheten Gerda-
gatan 14. De två föreläsningssalar i universitetshuset, i vilka arkivet 
varit inrymt sedan 1937, hade med samlingarnas tillväxt och personalens 
utökning blivit så otillräckliga att arkivets arbete börjat menligt påverkas 
därav. De nya lokalerna motsvara arkivets behov för närvarande, och 
även under de närmaste åren torde de erbjuda tillräckligt utrymme. 

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

HEDSTRÖM, arkivchef, fil. dr INGEMAR INGERS, arkivarie, • fil. lie. SVEN 
BENSON, amanuens, fröken DAGMAR WAHLGREN, arkivbiträde, och fil. 
kand. STEN-BERTIL VIDE, kontorsbiträde. 
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HEDSTRÖM har lett och övervakat institutionens arbete. Han har haft 
ledningen av undersökningsarbetet i Småland, granskat och värderat 
därifrån inkomna samlingar samt instruerat upptecknare. Han har i 
arkivets skriftserie publicerat Ordstudier till P. IL Rydholms anteck-
ningar till Långarydsmålet del I och II: 1 och därefter fortsatt att för 
tryckning iordningställa del II: 2 av detta arbete. I samband härmed 
har Hedström slutfört kompletteringen av det förut insamlade dialekt-
materialet tillhörande sädesuppsättningarnas terminologi i södra Sverige 
och fullföljt materialets bearbetning. 

En offentlig kurs i landsmålsalfabet och upptecknings-
teknik (obligatorisk för fil, ämbetsexamen) har givits av Hedström 
under april och maj månader. Kursen, som omfattade 16 timmar, be-
vistades av 46 personer. 

Hedström har företagit tjänsteresa till Uppsala 9.3.-12.3. 1950. 
INGERS har haft ledningen av insamlingsarbetet i Skåne, granskat och 

värderat därifrån inkommande material, instruerat upptecknare, re-
gistrerat inkommande samlingar och utredigerat äldre och nyare i an-
teckningsböcker och ordlistor föreliggande primärmaterial. Vidare har 
han handhaft diverse expeditionsgöromål, tillhandagått forskare som 
anlitat institutionen, utarbetat delar av årsberättelsen och biträtt arkiv-
chefen vid uppgörandet av arbetsplaner och kostnadsberäkningar. Han 
har ur språklig och topografisk synpunkt granskat manuskript till tredje 
delen av Eva Wigströms Folkdiktning, som är avsedd att publiceras av 
fil. lic. fru Aina Stenklo. Å prof. Ivar Lindquists seminarium har han 
hållit tre föredrag över litteraturen på Skånemål och för eleverna å Lunds 
folkskoleseminarium ett föredrag över Sydsvenska folkmål och deras 
utforskande. — För ny uppteckning eller för komplettering av tidigare 
uppteckningar har Ingers företagit följande tjänsteresor: 11.7.-17.7. 
Raus m. fl. orter i Luggude hd, 25.7.-7.8. Ängelholm, Hjärnarp m. fl. 
orter, 13.8. Barsebäck, 27.1.-28.1. Höja och Svalöv, 12.2.-13.2. Hven. 
(Se vidare nedan mom. 5.) Under arkivchefens semester har han i 19 
dagar varit t. f. arkivchef. 

Angående resor för grammofonupptagningar se nedan mom. 3. 
BENSON har under det gångna året lett undersökningen av folkmålen 

i Blekinge och Halland samt på Öland, granskat och i samråd med 
arkivchefen värderat därifrån inkommet material, anskaffat och in-
struerat meddelare från dessa områden samt själv gjort uppteckningar 
i Blekinge, huvudsakligen i Torhamn (Ungskär), Hasslö, Augerum (Fly-
men), Åryd och Eringsboda (se vidare nedan mom. 5). Han har hand-
haft vården av grammofonarkivet, registrerat nyinkomna och kopierat 
äldre skivor samt spelat över upptagningar från tråd till skiva. Benson 
har vidare lett arbetet på den blekingska ordboken samt utskrivit dialekt-
material ur äldre kvartosamlingar på sedes. Han har därjämte biträtt 
arkivchefen i uppgörande av kostnadsberäkningar och arbetsplaner samt 
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upprättat förslag till inköp av möbler och övriga inventarier i samband 
med flyttningen. Han har upprättat och efter hand reviderat översikts-
kartor över arkivets bestånd av grammofonskivor och sedessamlingar, 
sedan den 1 jan. fört det topografiska registret över Halland, Blekinge 
och Öland samt utarbetat delar av årsredogörelsen. Han har slutligen 
för tryckning bearbetat ett manuskript om adjektivsuffixet -ot i svenska 
dialekter samt publicerat en uppsats betitlad,  Fsv. fakotter och tvenne 
recensioner i Arkiv för nordisk filologi. 

Benson har tjänstgjort som t. f. arkivchef under tiden 4.7.-16.7. 
Resor: 17.7.-12.8. till östra och mellersta Blekinge för dialektupp-

teckning; 16.8.-20.8. till sydöstra Småland för anskaffning av grammo-
fonmeddelare; 19.9.-1.10. till Småland och Öland för grammofoninspel-
ning; 15.10. till Lindome i Halland för grammofoninspelning och in-
struktion av meddelare; 28.12. till öljehult för instruktion av meddelare; 
24.4.-3.5. till Oslo och Bergen för arkivstudier; 19.5.-27.5. till Bornholm 
för fältstudier; 23.6. till Köpenhamn för grammofontekniska, studier. 

DAGMAR WAHLGREN har handhaft expeditions- och bokföringsarbetet, 
biträtt arkivchefen vid kostnadsberäkningar, fört diariet och accessions-
katalogen, ordnat inkommet material och äldre ordsamlingar, komplette-
rat ordsamlingar med hänvisningar, utredigerat på sedeslappar gamla 
ordsamlingar från Småland och Skåne, utfört excerperingsarbeten och 
i stort sett all förekommande maskinskrivning. 

VIDE har biträtt vid expeditionsgöromål, utfört excerperingsarbeten 
och för komplettering med hänsyn till ord förekommande som senare 
ssgsleder genomgått vissa småländska ordsamlingar, vidare har han 
kompletterat växtnamnsregistret och i anslutning härtill utarbetat en 
frågelista rörande allmogens användning av växter (för färgning, som 
läkemedel o. d.). Efter arkivets flyttning har han inventerat och ny-
ordnat biblioteket samt därefter haft vården om detsamma och hand-
haft katalogisering och byten. Han har upprättat en ny inventarie-
förteckning och i samband med inventering utarbetat en katalog över 
institutionens ämbetsarkiv. Han har påbörjat en undersökning av för-
hållandet mellan yngre dialekt (1900-t. och slutet av 1800-t.) och gammal 
dialekt (1700-t. enligt texter) i Vinslövs sn i Skåne, och han har i Kultu-
rens årsbok för 1949 publicerat en uppsats med titeln: »En götisk runstav 
i Kulturens samlingar». Under tiden 3.7.-6.8. har Vide för komplette-
ring av förefintligt material gjort uppteckningsresor i Markaryd i Små-
land och i Visseltofta, Fagerhult i Skåne (se vidare nedan mom. 5), samt 
24.4.-3.5. resa till Oslo och Bergen för studium av därvarande institu-
tioner för dialektforskning. 

Extra personal. Fil. dr ERIK BRUHN har som ett förarbete till en 
skånsk dialektordbok fortsatt bearbetningen av nordvästskånskt dialekt-
material och påbörjat utskrivningen på sedeslappar av tidigare gjorda 
dialektuppteckningar från Halmstads s:n i Luggude hd. 
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Fru BRITA VIDE har kopierat Blekingesamlingar (c:a 35,000 bl. 16:o), 
kompletterat stickordsregistret för Blekinge och reviderat det topo-
grafiska registret för Blekinge och delar av Halland. Hon har även stämp-
lat och inordnat samlingar samt utfört arbete som betingats av arkivets 
flyttning. 

Den 8 mars 1950 avled arkivets högt förtjänte ortsmeddelare i Göte-
ryds sn (Småland), jordbruksarbetaren JANNE AUGUSTSSON, vid 59 års 
ålder. I september 1946 hade arkivet kommit i förbindelse med honom, 
och han hade skickat ett prov på sina uppteckningar. Efter att ha fått 
erforderliga anvisningar, särskilt med hänsyn till beteckningen, insände 
han med ganska korta mellanrum uppteckningar till arkivet och vid hans 
frånfälle hade en ordsamling av hans hand på icke mindre än 16,211 blad 
arkiverats. 

Janne Augustsson var utrustad med ett ovanligt starkt minne och 
skarp iakttagelseförmåga, och han hade ett brinnande intresse för sin 
hembygd, dess människor och förhållanden i gången tid. Dessa egen-
skaper gjorde honom till den traditionsbärare han var, och det är de som 
— tillika med hans lyckliga förmåga att klart och koncist uttrycka sig i 
skrift — givit hans ordsamling dess halt och prägel och gjort den till en 
fyndgruva för språkforskaren, kulturhistorikern, folkminnesforskaren 
och hembygdsforskaren. 

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård. 

Ar bets årets ac c es si on. Landsmålsarkivets manuskriptbestånd 
har under året ökats med 4 h. 8:o, 1,193 bl. 4:o (Sk. 75, Sm. 219, Hall. 
.394, Bl. 475, öl. 30), 156 bl. 8:o (Hall.) och 57,497 bl. 16:o (Sk. 31,553, 
Sm. 17,938, Hall. 708, Bl. 5,951, öl. 1,347). Manuskriptbeståndet utgör 
nu 16 h. fol., 88 h. 4:o, 241 h. 8:o och 10 h. 16:o samt 3,270 bl. fol., 66,177 
bl. 4:o, 4,676 bl. 8:o, omkr. 1,743,200 bl. 16:o och 52 bl. i växlande format. 

Grammofonupptagning. Under tiden 19.9.-8.10. utfördes med 
biträde av arkivarien vid Landsmålsarkivet i Uppsala fil. lic. Richard 
Broberg upptagningar av dialektprov på grammofonskivor i Småland 
och Blekinge, på Öland samt i Skåne och Halland. Inspelningsarbetet 
leddes i Skåne av arkivarie Ingers, i övriga landskap av amanuens Ben-
son. Upptagningar gjordes av målet å följande orter: Algutsboda, Älme-
boda, Hovmantorp, Vissefjärda, Torsås, Högsby, Ryssby, Mortorp, S:t 
Sigfrid, Madesjö och S. Sandsjö i Småland; Torhamn (Ungskär), Erings-
boda, Tving och Åryd i Blekinge; Ventlinge, Hulterstad, Sandby, Gårdby, 
N. Möckleby, Långlöt, Glömminge, Böda, Persnäs, Gärdslösa och Bred-
sätra på Öland; Lunds stad, Bårslöv, Allerum, Strövelstorp, Hov, V. 
Karup, Munka-Lungby, Hälsingborgs stad och lfs., Väsby och Raus i 
Skåne samt Lindome i Halland. 

_10*-6543 



152 GUNNAR, HEDSTRÖM 

Vid sidan av de direkta inspelningarna på grammofonskiva ha upp-
tagningar gjorts på en trådinspelningsapparat, som tillhör Institutionen 
för nordiska språk vid Lunds universitet. Det sålunda inspelade materia-
let har sedan kunnat överföras till lackskivor genom att Fonetiska in-
stitutionen ställt inspelningsaggregat till förfogande. Upptagningarna 
ha dels gjorts på Landsmålsarkivet, dels under en resa i sydöstra Små-
land under tiden 19.5.-30.5. då fil. mag. Tomas Johansson upptog ett 
material, svarande mot 30 dubbelsidiga grammofonskivor. De orter, 
vars dialekter på detta sätt blivit representerade, äro Torslunda på Öland, 
Kristianopel i Blekinge, Söderåkra, Kalmar stad, Algutsboda och Made-
sjö i Småland. Hela antalet under året accederade skivor uppgår till 219. 

Då några av arkivets äldsta skivor börja visa tecken till förstörelse och 
då därjämte originalskivor ej böra användas för uppspelning, har det 
varit nödvändigt att kopiera vissa skivor. Antalet kopior uppgick den 
30.6. 1950 till 40. 

Uppställning och katalogisering m. m. Uppställning, kata-
logisering och redigering av samlingarna ha fortgått efter samma grunder 
som under föregående år. Sedessamlingarna äro ordnade landskapsvis 
och inom varje landskap häradsvis och sockenvis i alfabetisk ordning 
efter orterna. Samlingarna i kvarto eller större format äro ordnade efter 
sina accessionsnummer. Följande register föras numera: en accessions-
katalog; ett topografiskt register, uppställt efter uppteckningsorten 
(städer och socknar); ett sakregister över samlingar av etnologiskt inne-
håll; ett register över inkomna svar å frågelistor; ett register över gram-
mofonarkivet; ett register över upptecknare och deras prestationer och 
en bokkatalog. Angående register över vissa kategorier av samlingar 
(växtnamn m. m.), se föregående årsberättelse. I samband med Lands-
målsarkivets flyttning har gjorts en allmän översyn över samlingarnas 
uppställning. 

Bibliotek. Biblioteket har under året fått betydande tillskott, främst 
genom gåvor (bl. a. en större bokgåva av förf. W. Lengertz, Malmö), 
genom bytesförbindelser med föreningar och institutioner samt i mindre 
utsträckning genom inköp. 

I samband med arkivets flyttning har biblioteket inventerats och 
uppställts efter i viss mån nya principer. 

Gåvor. Gåvor ( i form av tryck eller manuskript) ha erhållits från 
följande institutioner och enskilda: Bergens universitetsbibliotek, Bergen; 
Etnologiska Undersökningen, Stockholm; Bernhard Feereyvik, Bergen; 
amanuensis Håkon Hamre, Bergen; arkivarie Folke Hedblom, Uppsala; 
arkivarie I. Ingers, Lund; Institutet för Ortnamns- och Dialektforskning, 
Göteborg; lantbrukare Fingal Johansson, Värnamo; bibliotekarie Erik 
Knudtzon, Lund; professor Sigurd Kolsrud, Oslo; Landsmålsarkivet, 
Uppsala; rektor Samuel Landtmanson, Uppsala; författaren W. Len-
gertz, Malmö; professor K.-G. Ljunggren, Lund; Lunds universitets- 
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bibliotek, Lund; Norsk Etnologisk Gran sking, Oslo; Norsk Folkeminne-
lag, Oslo; Norsk Målförearkiv, Oslo; Norsk Stadnamnarkiv, Oslo; förste 
bibliotekarie G. Ottervik, Lund; Riksdagsbiblioteket, Stockholm; byrå-
sekreterare Mårten Sjöbeck, Hälsingborg; Stranda härads hembygds-
förening, Mönsterås; arkivarie H. Ståhl, Uppsala; Svenska Ortnamns-
arkivet, Uppsala; Udvalg for Folkemaal, Köpenhamn; fil. kand. S.-B. 
Vide, Lund; f. d. statsrådet fil. dr Ernst Wigforss, Stockholm; tandläkare 
P. Wilstadius, Lund. 

Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har under 
året uppgått till 665 st. 

4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning. 

De lexikaliska samlingarna ha kompletterats genom excerpering av 
äldre och inkommande frågelistsvar och texter från Skåne, Småland och 
Blekinge och genom utskrivning på sedeslappar av äldre typordlistor och 
ordlistor från Skåne och Småland. Även några äldre ordsamlingar från 
n. Kalmar län tillhöriga Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala 
ha kopierats. 

Blekingeordboken har under året framskridit så långt att allt sedes-
material är avskrivet och kopiorna ordnade i alfabetisk följd. Därjämte 
har registret över hittills belagda stickord kompletterats. Arbetet fort-
sätter med kompletterande uppteckningar samt excerpering av texter 
och frågelistsvar. 

Växtnamnsregistret har kompletterats genom excerpering av inkom-
mande material och en frågelista över växternas användning (såsom 
läkemedel och färgämne o. d.) har utarbetats. 

En undersökning av förhållandet mellan dialekten i föreliggande 
dialektmaterial från Vinslövs sn (Kristianstads län) och den dialekt som 
möter i dialektala 1700-talstexter från samma socke,n har påbörjats. 
Undersökningen avser att visa i vilken utsträckning dialekten förändrats 
under c:a 5 generationer, förändringarnas karaktär och orsaker. 

Bearbetningen av förefintliga och nytillkommande frågelistsvar till 
sädesuppsättningarnas terminologi och av annat hithörande dialekt-
material har fortgått. 

Allt inkommande dialektmaterial har genomgåtts och granskats av 
Hedström (Småland), Ingers (Skåne) och Benson (Blekinge, Öland, Hal-
land). 

Följande undersökningar och bearbetningar ha under året 
fortgått: 

fil. lic. HuGo ARESKOUG: Sydöstskånska folkmål, fil. lic. SVEN BENSON: 
Adjektivsuffixet -ot på östnorcliskt område, arkivchefen GUNNAR HED-
STRÖM: Sydsmåländska folkmål II; Ordstudier i anslutning till P. Ryd- 
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holms anteckningar till Långarydsmålet i Västbo II: 2 (jfr nedan); 
STURE NmssoN: Mellersta och norra Hallands folkmål. 

I skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund har under året ut-
kommit två nummer: »Folkminnen och folklivsskildringar från Glimåkra 
socken i nordöstra Skåne. Texter på dialekt, författade av J. Svensson 
och V. Ivarsson», utgivna av GÖSTA SsiisTEDT (nr 6; äv. ss. bil. 1 i tid-
skriften Sv. Landsmål 1950); »Ordstudier i anslutning till P. Rydholms 
anteckningar till Långarydsmålet i Västbo» av GUNNAR HEDSTRÖM. 
Del 1—II: 1 (nr 7). Dessutom ha följande skrifter publicerats av arkivets 
tjänstemän: I. INGERS: Folkdiktning och talesätt kring skånska ortnamn 
(i årsboken Säasä 1949) och Sydsvenskt riksspråk (Skrifter utgivna av 
nämnden för svensk språkvård. 7). Vidare har han för Rönnebergs 
härads hembygdsförenings räkning redigerat en ny upplaga av Eva 
Wigströms Allmogeseder i Rönnebergs härad (i Svenska Landsmål VIII) 
och författat inledning och kommentar till densamma. S. BENSON: Fsv. 
/ akotter (ANF 63: 210 ff.), rec. av Nat. Lindqvist, Sydväst-Sverige i 
språkgeografisk belysning (ANF 63: 220 ff.), rec. av B. Malmberg, Kort 
lärobok i fonetik (ANF 64: 299 ff.). S.-B. VIDE: En götisk runstav i 
Kulturens samlingar (i Kulturen. En årsbok 1949). 

5. Insamlingsarbetet 1949-50. 

1 nedanstående översikt över fältarbeten angives först upptecknaren, 
därpå uppteckningsorten och slutligen antalet inkomna manuskriptblad. 
Skåne. 

Bara hd. Lantbrukare PER ANDERSSON, Lyngby (100 bl. 16:0). 
Bj äre hd. Fil. dr INGEMAR INGERS, Hjärnarp (1,590 bl. 16:o), Hov 

(562 bl. 16:o), V. Karup (320 bl. 16:o), Rebbelberga (407 bl. 16:o). 
Gärds hd. Lantbrukaren ANDERS LJUNG, Djurröd (490 bl. 16:o), 

lektor GÖSTA SJÖSTEDT, Maglehem (400 bl. 16:o). 
V. Göinge hd. Fil. kand. STEN-BERTIL VIDE, Visseltofta (1,621 bl. 

16:o). 
Ö. Göinge hd. Fil. kand. MARGIT BORRE, örkened (767 bl. 16:0). 
Harjagers hd. Fil. dr I. INGERS, Barsebäck (303 bl. 16:o). 
Ingelstads hd. Läroverksadjunkt HUGO ARESKOUG, Ö. Hoby 

(1,076 bl. 16:o). 
Järrestads hd. Läroverksadjunkt HUGO ARESKOUG, Simris (526 

bl. 16:o), Simrishamns stad (1,136 bl. 16:o). 
Lj units hd. Fil. dr I. INGERS, V. Nöbbelöv (307 bl. 16:o). 
Luggude hd. Fil. dr I. INGERS, Allerum (523 bl. 16:o), Brunnby 

(820 bl. 16:o), Bårslöv (570 bl. 16:o), Fjärestad (103 bl. 16:0), Hälsingborg 
(768 bl. 16:o), Hälsingborgs landsförs. (292 bl. 16:o), Kvistofta (143 bl. 
16:o), Rams (1,060 bl. 16:o), Väsby (234 bl. 16:o). 
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Onsj ö hd. Fil. dr I. INGERS, Gullarp (257 bl. 16:o). 
Oxie hd. Fil. dr I. INGERS, Malmö (100 bl. 16:o). 
Rönnebergs hd. Fil. dr I. INGERS, Hven (480 bl. 16:0). 
Torna hd. Fil. dr I. INGERS, V. Hoby (130 bl. 16:0), Lackalänga 

(123 bl. 16:o), Lunds stad (1,038 bl. 16:0); fil. stud. BENGT SVENNINGER, 
Lunds landsförs.. m. fl. (132 bl. 16:o). 

Villands hd. Fil. kand. MARGIT BORRE, Näsum (602 bl. 16:o); 
lektor GÖSTA SJÖSTEDT, Åhus (7,092 bl. 16:o). 

N. Åsbo hd. Fil. dr I. INGERS, Kellna (360 bl. 16:o), Munka-Ljungby 
(1,573 bl. 16:o); hr S. A. STÅHLE, Perstorp (37 bl. 4:o); fil. kand. STEN-
BERTIL VIDE, Fagerhult (913 bl. 16:o). 

S. Åsbo hd. Fil. dr I. INGERS, Höja (432 bl. 16:o), Strövelstorp (490 
bl. 16:o), Ängelholms stad (116 bl. 16:o); fil. mag. BERTIL SVENSSON, 
V. Sönnarslöv (108 bl. 16:o). 
Blekinge. 

Bräkne hd. Fil. lic. SVEN BENSON, Äryd (961 bl. 16:0). 
Listers hd. Hr HUGO NILSSON, Mjällby (263 bl. 4:o). 
Medelstads hd. Fil. lic. SVEN BENSON, Eringsboda (450 bl. 16:0), 

Hasslö (1,076 bl. 16:o). 
Östra hd. Fil. lic. SVEN BENSON, Flymen (1,151 bl. 16:0), Torhamn 

(1,426 bl. 16:o); fru GERDA SVENSSON, Rödeby (157 bl. 4:o, 315 bl. 16:o). 
Halland. • 

Faurås hd. ET11 HANNA BERNHARDSSON, MOTUp (28 bl. 4:o, 105 bl. 
16:o). 

Fjäre hd. Hr ALFRED JÖNSSON, Lindome (311 bl. 4:o, 518 bl. 16:0). 
Halmstads hd. Fru EDITH LARSSON, Slättåkra (58 bl. 4:o). 

Småland. 
Konga hd. Hr Ton KRANTZ, Hovmantorp (553 bl. 16:o). 
Mo hd. Fil. mag. BERTIL RIMBORG, Bottnaryd (907 bl. 16:o), Mulse-

ryd (1,263 bl. 16:o). 
Sunnerbo hd. Hr JANNE AUGUSTSSON, Göteryd (2,822 bl. 16:o); 

överlärare KARL SALOMONSSON, Angelstad (69 bl. 4:o, 2,835 bl. 16:o); fil. 
kand. STEN-BERTIL VIDE, Hallaryd (484 bl. 16:o), Hinneryd (240 bl. 
16:o), Markaryd (1,081 bl. 16:o). 

Östbo hd. Folkskollärare THURE ANDERSSON, Rydaholm (150 bl. 
4:o, 260 bl. 16:o); fil. stud. VIVAN JOHANSSON, Kärda (1,019 bl. 16:o). 

Östra hd. Hr GOTTFRID WAGNÅR, Alseda (387 bl. 16:0). 
Öland. 

Algutsrums hd. Läroverksadjunkt NILS TORSUND, Torslunda 
(218 bl. 16:o). 

Runstens hd. Läroverksadjunkt NILS .TORSUND, Bredsätra, Gärds-
lösa, Åkerby (18 bl. 4: o). 



Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialekt-
forskning vid Göteborgs högskola 1949-50. 

AV TURE JOHANNISSON. 

1. Organisation och personal. 

Institutets styrelse har under arbetsåret utgjorts av professor AXEL 
BOfiTHIUS, ordf., professor AXEL LINDQVIST, vice ordf., direktör II. EK-
MAN, skattmästare, professor TURE JOHANNISSON, sekreterare och under-
sökningsledare, professorerna K. MICHAtLSSON och ilj. FRISK samt 
lektor H. ARMINI. Arbetsutskottet har bestått av professorerna Lind-
qvist och Johannisson samt lektor Arraini. 

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

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

Till revisorer för budgetåret 1949/50 ha av lärarerådet valts professor 
G. ÅKERMAN med professor S. EK som suppleant och dispaschör K. 
PINEUS med civilingenjör H. LEFFLER som suppleant. 

2. Ekonomi. 

Av de 12,450 kronor, varom institutet sommaren 1949 ansökte hos 
Kungl. Maj:t, har 1949 års riksdag beviljat 9,700 kronor, med samma 
fördelning som föregående år. 

3. Institutets arkiv. 

Dialektsamlingarna på sedeslappar ha under året ökats med upp-
teckningar från Hogdal, Vätte härad, av hr E. LARSSON (c:a 650 lappar). 
Fil. mag. C. HYLANDER har fortsatt excerperingen av länets lantmäteri-
handlingar, och materialet för Tjörns härad har genomgåtts. 

Arkivarien vid Landsmålsarkivet i Uppsala F. HEDBLOM och prof. 
JOHANNISSON ha under tre dagar, dr Hedblom och fil. lic. T. LÅNGSTRÖM 
under två dagar upptagit dialektprov på grammofon inom Bullarens, 
Tanums och Vätte härader, varvid. sammanlagt 30 skivor inspelats. 



INST. F. ORTN.- 0. DIAL.-FORSKN. I GÖTEBORG 1919-50 157 

Trycksamlingen har under verksamhetsåret ökats med 88 volymer, 
erhållna dels genom byte eller köp, dels såsom gåva. 

4. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan. 

Av »Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län» befinner sig band 11, ut-
arbetat av rektor V. EKENVALL och behandlande ortnamnen inom In-
lands Fräkne härad, under tryckning. Lektor G. DROUGGE och fil. lic. 
C. S. LINDSTAM ha fortsatt bearbetningen av materialet till band 20: 2, 
Vätte härad (utom Skee socken), resp. band 12, Lane härad jämte 
Uddevalla stad. 

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

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

Resumes. 

La capture des rennes sauvages. Par CARL JOHANSSON, Grälli- 
vare (pp. 1-36). 
L'auteur rend compte, pour commencer de la presence des rennes 

sauvages (en lapon de Lule: kcidde) dans les territoires lapons de Suede 
pendant la premiere partie du XIXe siecle. On dit que le dernier renne 
sauvage a ete abattu en Dalecarlie en 1860. Plus au nord, il y en a eu 
jusque vers le milieu du XIXe siecle, et en 1870 on prefend encore avoir 
vu des rennes sauvages dans la commune de Gällivare et vers 1880 å 
Pajala. Dans le nord de la Norvege, egalement, il y en a eu jusque vers 
la fin du XIXe siecle. On a tellement fait la chasse ä ces rennes sauvages 
gulla ont ete totalement extermines. La chasse se faisait d'une part å 
l'epoque des accouplements å l'aide d'un renne servant d'appeau et d'un 
lasso, apres quoi la chair des rennes abattus etait placee sur une sorte de 
chevalet provisoire (kcidde-njalla) ou mise dans im trou fait dans le sol, 
dans la montagne (burra) ott elle restait jusqu'å ce qu'on puisse la trans-
porter au lieu d'habitation. La chasse pouvait aussi se faire d'autre 
part å l'aide de barricades et de pieges fixes ou bien de fosses dont on 
trouve encore de nombreuses traces dans tout le territoire, surtout vers 
le nord, dans les regions montagneuses de la Norrbothnie et du nord de 
la Norvege. Les fosses etaient placees en lignes coupant les passages 
entre les lacs ou entre les marecages et que les rennes avaient coutume 
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d'emprunter. La seconde partie de l'ouvrage donne im compte rendu 
detaille de la presence des restes de ce å systemes de pieges et de leur 
construction dans la mesure oh il est actuellement possible de les etudier, 
puisqu'il ne subsiste aucune tradition relatant la maniere dont se faisait 
la capture des rennes sauvages å l'aide de pieges. 

Quelques cas d'assimilation par association. ,Par GUNNAR HED-
STRÖM, Lund (pp. 37-46). 

Dans certains endroits des provinces du sud de la Suede on trouve une 
assimilation constante ou sporaclique des anciens phonemes awn (< abn) 
et aghn, awl (< abl) et aghl, et cette assimilation semble, dans plusieurs 
endroits, ne pas 'etre le resultat d'un developpement phonetique normal, 
majs depend plutöt, å ce que l'on peut en juger, d'un changement par 
association ou d'une attraction, venant de ce que w (<b) et gh se sont 
trouves tres pres l'un de l'autre, et que les phonemes ont ete, k peu pres 
dans la meme mesure, relativement inhabituels. C'est ainsi que, dans 
une petite partie du sud du Halland (pres de la frontiere de Scanie), oh 
autrement im ancigi. (original ou secondaire) agh + consonne (sur ai + 
consonne) devenait a + consonne (par ex. håla 'hagla' (gröler), sas 'sax' 
(ciseaux), såta 'sakta' (lentement)), un ancien (original ou secondaire) 
aghn a eu le möme correspondant qu'un ancien awn < abn :åmna 'agnar' 
(appåts), vamn 'vagn' (voiture), såmna 'sakna' (manquer), klamn 'klave' 
(collier), namn 'namn' (nom), hamn 'korp' (corbeau), tandis que dans les 
regions avoisinantes, en Scanie, qui autrement, normalement, ont av 
pour im ancien aw (< ab) + consonne (par ex. tåvla, håvha), im ancien awn 
< abn (si ces wn ne sont pas dejå devenus mn) a le meme correspondant 
que l'ancien (original ou secondaire) aghn (par ex. klan, ngn, hån; ånoh, 
van, såna), dont le agh, ici, s'est developpe comme il le fait d'ordinaire 
devant une consonne. 

La forme nan 'namn' (nom) que ron trouve dans la Scanie du nord-est 
et dans le Blekinge de l'ouest a då venir, pour une part essentielle, par 
attraction du phoneme an de nam (< namn < nawn < *nabn). 

Encore quelques mots å propos de raskajt. Par BROR LINDAN, 
Upsal (pp. 47-51). 

L'auteur explique ici qu'il partage l'opinion emise par Stig Björklund 
dans cette revue (Svenska Landsmål) 1950, p. 82 ss. et  selon laquelle 
le mot raskajt du Siljan Superieur rare apparente au vent et qui 
balaie le chemin lorsqu'il y a une tempete de neige', egalement 'vaga-
bond', 'ours'), qui est un compose du vieux nord. -skitr, a, dans son 
premier membre l'adjectif v. sued. radher 'rask' (rapide), 'snabb' v. nom 
hradr — non pas rä, 'rå' (tre mythique) ni rad 'radda' (ligne). Par contre 
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il s'oppose å l'affirmation, moins bien prouvee, qui sert å Björklund å 
rejeter l'alternative *ra  a- pour raskajt. B. a commis une grave er-
reur en affirmant, å propos du nom de lieu Radaberg å Mora (qui se 
prononce rå.'614-), que les formes du genitif plur. de ce type (substantifs 
forts, å syllabes breves) seraient tres rares dans le dialecte de Dale-
carlie, et måme qu'elles y seraient introuvables. Linden montre, å 
l'aide de nombreux exemples et en renvoyant å l'ouvrage de Levan-
der »Dalmålet» 1—II (passim), que cela doit, au contraire &tre la regle 
normale dans ce dialecte, pour les anciens mots composes. En outre, 
Linden souligne que le second membre du mot raskajt, -skitr, si l'on tient 
compte du sens general du mot, doit åtre compris comme un substantif 
agent (celui qui chie) et non pas comme terme pejoratif (individu des-
agreable, etc.). Linden trouve egalement ceci acceptable en ce qui con-
eerne les mots qu'il prend comme point de comparaison, vieux norv. 
keldu-, sveita- et figuskitr, le premier de ces termes ayant ete le nom du 
renard, et le second devant contenir le genitif du vieux norv. sveiti 
m., au sens de 'sang'. Linden propose enfin une solution pour com-
prendre le sens de 'tre apparente au vent' — 'vagabond' — 'ours', qu'a 
le mot raskajt dans le Siljan Superieur, mot qui, par son emploi, est devenu 
synonyme du mot glyx, du dialecte de Älvdal, et que Linden a etudie. 

A la memoire de Lars Levander. Par DAG STRÖMBÄCK, Upsal 
(pp. 52-57). 

M. DAG STRÖMBÄCK publie un court necrologue sur M. Lars Levander, 
docteur es Lettres et ancien archiviste en chef de l'Institut de dialectologie 
et de folklore å Upsal. M. Levander, ne å Stockholm en 1883, se consacra, 
des l'epoque oh il etait im jeune etudiant, å Fetude des anciens dialectes 
du nord de la Dalecarlie et il publia par la suite tout une serie d'ouvrages 
sur »Dalmålet» (le dialecte de Dalecarlie) et sur l'ancienne culture pay-
sanne du nord de la Dalecarlie. M. Levander est decede en avril 1950. 

A la memoire de Sven Lampa. Par SAMUEL LANDTMANSON, 
Upsal (pp. 58-64). 

M. SVEN LAMPA (1870—.1950), ancien maitre de conferences å l'Uni-
versite d'Upsal, pour les recherches concernant la vie populaire suedoise, 
fut tres actif dans le domaine des etudes auxquelles est consacree cette 
revue, jusqu'au moment ou sa sante fut atteinte d'une maladie incurable. 
Fils d'un pråtre de Vestrogothie, il s'interessa en premier lieu å la langue 
et aux traditions populaires de cette province. Il ecrivit sur ces sujets un 
grand nombre d'articles, temoignant d'une vaste et solide erudition. 
Lorsque fut constitue, en 1904, le Comite Royal pour les noms de lien, 
oh l'on decida de commencer par l'etude des noms de lieu dans le district 
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de Älvsborg (dans le sud et l'ouest de la Vestrogothie), Lampa en devint 
le secretaire et, en cette qualite, il accomplit une oeuvre particulierement 
consciencieuse et difficile. Sa these de doctorat (1903) s'occupait de 
metrique suedoise, et il a egalement traite ce sujet dans plusieurs articles 
et comptes rendus. 

Communications et documents (pp. 65-69). 

M. LARS LEVANDER, Upsal (t), discute la forme et l'etymologie des 
mota suivants tires de son dictionnaire dalecarlien; 1) vieux sned. navil m. 
'nombril' (Söderw.) et navle, ces deux formes qui existent egalement dans 
le dialecte dalecarlien, oi l'on peut supposer que la premiere d'entre 
elles s'est developpee partir de la seconde, plutöt dans les nombreux 
mota composes avec navel-. 2) nyckia f. '(crochet d') agrafe', chez Stiern-
hielm, correspond au dialecte de Hälsingeland nittja, dalecarlien nyttja, 
nittja 'crochet de fil de fer faisant partie du rouet' ou 'bonde' (de fil ou 
de quelque chose d'analogue). 3) dialecte dalecarlien näst 'chez', identique 
au vieux sued. nwsta etc. 4) dialecte dalecarlien oräda vraisemblablement 
developpe å partir du vieux scand. *fihrffida, correspondant au norv. 
uma. 5) dialecte dalecarlien rändil m. 'ruisseau' avec epenthese du d 
(mot sued. rännil) qui ne peut s'expliquer que par une influence de rand 
f. qui, outre les sens qu'il a en dialecte dalecarlien comme dans la langue 
suedoise officielle, signifie egalement 'couloir', 'filet d'eau' et d'autres 
choses analogues. 

M. DIDRIK ARUP SEIP, Oslo, traite de nouveau des formes norvegiennes 
du preterit kröyp, löyk, etc. qui ont ete discutees å, propos de la these de 
doctorat de I. Hof f intitulee »Skjetvemålet» (voir Sv. Lm. 1949, p. 53) 
et souligne leur presence et leur nombreuse frequence dans les dialectes 
de l'ouest de la Suede et il touche la question de leur origine. 

M. STEN-BERTIL VIDE, Lund, examine un nom de plante que l'on 
trouve dans le dialecte de Blekinge, reale s., vraisemblablement 'primula 
auricula' et il montre å l'aide d'autres paralleles du passage phonetique 
kl > tl que le mot est nettement et normalement derive de aurikler. 

Bibliographie (pp. 70-94). 

Litterature des patois suedois, 1945-1948. Redigee par M. J. C. SUNE 
LUNDQVIST. 

Comptes rendus (pp. 95-131). 

M. BROR LINDÅN, Upsal, donne le compte rendu de la tb.ese de 
HARRY STÅEL intitulee »Kvill och tyll» (Upsal 1950), concernant les mots 
faisant partie de noms de lieu et ayant le sens de 'confluent, branche de 
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riviere' ou quelque chose d'analogue. Il trouve que cet ouvrage est un 
apport precieux å l'atlas des noms de lieux suedois que preparait J. Sahl-
gren. On ne peut mettre en doute l'exactitude du resultat essentiel obtenu 
dans cette these, å savoir que les mots kvill et tyll remontent tons les 
deux au germ. *twiblo, c'est å dire une formation instrumentale de twi 
ieur. dui 'deux' au sens de 'division en deux"ramification'. Sont egale-
ment interessantes les explications donnees pour les mots ayant le sens 
de 'confluent, rencontre' (anc. sued. samnadker, samkoma, amot etc.), 
mots formes sur la racine que l'on a dans klyva (klynna, klysna, klypa, 
klov etc.) et »lacs divises en deux» (Tyen, Tynn, Kvien; Tisaren, T,isna-
-ren, Kvismaren, Kvesen etc.). 

En ce qui concerne le developpement du sens de kvill tyll et kvissel, 
Ståhl a cependant, d'apres Linden, tire des conclusions moins bien fondees. 
On a bien des raisons de croire que ces mots, avant d'entret dans la litte-
rature, avaient designe, dans une large mesure, 'bifurcation, ramification; 
rameaux, affluent' et que ce sont a les acceptions les plus generales de 
ces mots en tant qu'elements de noms, meme si le sens, å l'origine, a ete 
'division en deux, scission, confluent de deux rivieres' etc. Klyp, klypa 
(å vrai dire 'quelque chose de scinde' employe dans son sens secondaire 
,(endroit resserre, passage etroit etc.) est devenu courant aussi bien en 
Suede qu'en Norvege. Linden souligne la possibilite de trouver une 
origine plus satisfaisante, une explication des motifs et des formes, de la 
normalisation etc., des noms eux-mgmes et egalement des elements de 
noms. (Le mot kvisseln, dans le dialecte du Norrland, presente un cas 
interessant avec le developpement nettement organique de l'n — qui 
n'est pas la forme definie du datif sing.). Linden donne encore quelques 
details complementaires en faisant remarquer certaines denominations 
negligees (par ex. Kvillrorna, dialecte de Dalecarlie, Askilje, dialecte de 
Vesterbothnie) et il communique des textes anciens contenant des noms 
de lieu de Dalecarlie etudies dans la these. Enfin il exprime l'espoir que 
d'autres etudes du meme genre sur des elements de noms de lieu designant 
des phenomenes naturels verront le jour. Il n'existe jusqu'å present que 
deux monographies de ce genre. 

M. ÅKE CAMPBELL, Upsal, exarnine l'ouvrage publie par M. KARL 
NICKUL, geodete finnois et intitule »The Skolt Lapp Community Suenjel-
sijd» (Upsal 1948) et qui contient un compte rendu des formes de culture 
des Lapons Skolt finnois base sur les recherches que l'auteur a faites lui-
meme sur place en 1938. Cet ouvrage s'occupe de Forganisation sociale 
avec le conseil de village et les familles qui ont l'usufruit des pecheries et 
des påturages pour les rennes. Ce groupe a des contacts culturels orientes 
vers l'Est; certaines solennites sont celebrees d'apres le calendrier grego-
rien et l'eglise »nit le rite orthodoxe grec. La vie industrielle comprenant 
la påche et l'elevage des rennes presente cependant des formes purement 
lapones. 



162 Rtstnvrs • 

M. LENNART MOBERG, Upsal, examine la these de doctorat de M. K.-H. 
DAHLSTEDT »Det svenska Vilhelminamålet» (Le dial. sued. de Vilhelmina) 
(Upsal 1950). Le but de la these de M. Dahlstedt est d'essayer de 
determiner les rapports entre les jeunes dialectes suedois des colons dans 
le territoire lapon de Åsele, surtout dans la commune de Vilhelmina, et 
d'autres dialectes suedois et norvegiens et leurs rapports avec le lapon. 
L'auteur utilise l methode de la geographie des dialectes. Dans la pre-
miere partie de l'ouvrage, imprimee maintenant, l'auteur etudie syste-
matiquement trois groupes de mota du point de vue geographique des 
mots et de leur sens, å savoir 1) les noms de baies 2) les mots norvegiens, 
3) les emprunts lapons. Les noms de baies qui representent le vocabulaire 
hereditaire des dialectes maternels suedois, montrent l'etroit lien de pa-
rente entre le dialecte de Vilhelmina et les dialectes de l'Angermanie. 
Dans le chaptre sur les noms de baies l'auteur discute egalement des 
problemes phonetiques et etymologiques. C'est lå la partie la plus im-
portante de l'ouvrage. Le chapitre sur les mots norvegiens est, de l'avis 
du critique, moins riche. Le probleme des rapports entre les dialectes 
norvegiens et le lapon est vaste et complique. Les mots lapons exclusifs 
dans le dialecte de Vilhelmina et qui presentent le plus grand interåt du 
point de vue special de cette these, donnent l'impression d'åtre des em-
prunts plus ou moins occasionnels. Dans bien des cas, le critique ne pense 
pas comme l'auteur qu'il s'agit lå d'emprunts lapons. 

A la these est joint im recueil de cartes linguistiques en trois couleurs. 

M. ISRAEL RUONG, Upsal, donne un compte rendu de l'ouvrage du 
savant finnois T. I. ITKONEN, »Suomen lappalaiset, vuoteen 1945» (Les 
Lapons de Finlande jusqu'en 1945) 1-2, Helsinki 1948, ouvrage monu-
mental sur les Lapons de Finlande, sur leur histoire et leur civilisation, 
leur langue, leurs travaux et leur vie industrielle, ainsi que sur leurs 
habitudes, leurs coutumes et leurs croyances. Un des points les plus im-
portants est que l'auteur donne un compte rendu approfondi de la tenni-
nologie des differents aspects de la civilisation lapone. En se basant sur 
la linguistique, l'auteur distingue les couches suivantes dans la civilisation 
lapone: la couche ouralienne (ancien lapon), la couche finno-ougrienne, 
l'ancienne couche finno-lapone ainsi que les emprunts culturels faits aux 
Scandinaves et aux Russes. La civilisation lapone actuelle est done un 
melange d'elements venus de ces divers cötes. 

M. DAG STRÖMBÄCK, Upsal, donne le compte rendu de l'ouvrage de 
M. BJÖRN COLLINDER, »The Lapps» (New York 1949), ouvrage dont le 
contenu est riche et varie et dont l'auteur connait mieux que personne la 
langue et la vie des Lapons de Suede. M. Strömbäck discute egalement, 
dans son article, quelques notices concernant les Lapons dans la littera-
ture en vieil islandais ainsi que dans l'Historia Norvegiae: 



RP.SUMAS 163 

M. HARALD GRUNDSTRÖM, Upsal, critique l'ouvrage de M. ERNST 
MANIKER »Die lappische Zaubertrommel. II: Die Trommel als Urkunde 
geistigen Lebens» (Upsala-Sthm 1950). Cette partie de l'ouvrage donne 
une analyse, d'une part du contenu metaphorique des tambours, d'autre 
part de la base realiste des figures: l'homme, le monde des animaux 
(chasse et pgche), le renne et son kevage, le village, etc. ainsi que les 
objets du culte, et d'autre part encore des signes symboliques representant 
le solen., le dieu du tonnerre et du vent ainsi que les autres puissances de la 
nature. L'interpretation des differentes figures occupe. une grande partie 
de l'ouvrage dans lequel M. Manker a, d'une maniere meritoire, rassemble 
toutes les tentatives d'interpretation que l'on avait faites avant lui. Ce 
livre est indispensable tons ceux qui voudront poursuivre l'etude des 
anciennes conceptions religieuses des Lapons. 

M. STIG BJÖRKLUND, Upsal, donne un compte rendu de l'ouvrage 
publie par les proprietaires de la commune de Orsa et intitule »Orsa. 
En sockenbeskrivning» (Orsa. La description d'une commune, Stockholm 
1950) et qui sous la direction de M. J. B0äTHIUS a ete redige par un groupe 
de specialistes. Les articles les plus importants de cette premiere partie 
de l'ouvrage sent l'apergu geographique de M. 0. VEIRULF, UR exposé 
sur les anciens monuments et les constructions ainsi que sur l'eglise, fait 
par Mlle GERDA BOtTHIUS, l'article de M. GOTHE sur les etablissements 
finnois dans la commune et enfin celui de M. B. LINDÅN sur les noms de 
la commune glesignant des phenomenes naturels. 

M. MANNE ERIKSSON, Upsal, mentionne un excellent recueil de textes 
en dialecte de Gotland, textes rassembles par MM. H. GUSTAVSSON, A. 
BERGGREN et N. TIBERG avec des dessins executes par le dessinateur M. 
D. AswvisT et portant le titre »Fran gard u gaimald» (De la ferme et de 
la campagne), Motala 1950. En outre, il critique le grand ouvrage de M. 
HILDING CELANDER »Stjärngossarna, deras visor och julspel» (Les enfants 
porteurs d'etoiles, leurs chansons et leur jeu de Nal), Sthm 1950, qui 
traite de cette interessante forme de processions de Nal o-å l'on porte une 
etoile de papier illuminee ainsi que les chants que Fon chante å cette oc-
casion et la procession dramatisee. Enfin il critique aussi un manuel de 
geographie, »Essentials of Geography» publik par MM. 0. W. FREEMAN 
et H. F. RAUP (New York 1949) et le volume XX de la serie »Nordisk 
Kultur» (Culture nordique), »Livets högtider» (Les grandes fkes de la 
vie) Kbhn-Sthm 1949, redige par M. K. Ros. V. WIKMAN. 

Recherches concernant les dialectes et les traditions populaires 
de la SuMe pendant les annee's 1949-50 (pp. 132-157). 

Compte rendu des recherches dirigees par les Archives d'Upsal pendant 
les annees budgetaires 1949-50 (pp. 132-147). Par DAG STRÖMBÄCK. 
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I. Organisation, budget, direction et collaborateurs. II. Accroissements 
des archives et utilisation des collections. III. Travaux dans les archives, 
elaboration des materiaux: 1. Apergu general. 2. Travaux des employes. 
IV. Voya.  ges. 

Compte rendu des recherches dirigees par les Archives de Lund pendant 
les annees budgetaires 1949-50 (pp. 148-155). Par GUNNAR RED-
STRÖM. 1. Organisation, budget et administration. 2. Employes et con-
clitions du travail. 3. Accroissements des collections. 4. Travaux dans 
les archives, utilisation des collections, publications. 5. Voyages et en-
quetes dans les provinces. 

Compte rendu de l'Institut de recherches toponymiques et dialect o-
logiques å l'gcole des Hautes gtudes de Gothembourg pendant les an-
nees budgetaires 1949-50 (pp. 156-157). Par TURE JOHANNISSON. 
1. Organisation et employes. 2. Budget. 3. Archives de l'Institut. 
4. Travaux executes par l'Institut. 

Insänd litteratur. 
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The Journal of English and Germanio Philology. Vol. XLIX: 2-4. 
Urbana, Ill. 1950. - Jämten 1950. Upps. 1950.- Kulturen. En års-
bok 1950. Lund 1951. - Leuvense Bijdragen XL: 3-4. Bijblad 1-2. 
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tioner, 1950. Sthm 1951. - Saga och Sed 1949. Upps. 1950. - Sam-
lingar och studier till Svenska kyrkans historia, utg. av H. Pleijel. Nr 
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3-4. Menasha, Wisc. 1950. - Schweizerisches Archiv fiir Volkskunde. 
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Annual Report of the Bureau of American Ethnology 1949-1950. 
Washington D. C. 1951; Institute of Social Anthropology, Publ. No. 
11: Quiroga, a Mexican municipio, by D. D. Brand and J. C. NUnez. 
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- Stednavneudvalget, Fortegnelse over Stednavne i Vejle Amt. Kbh. 
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bok. H. 196-200. Lund 1950. - Svenska Folkskolans Vänner, Kalender 
1950 (65. årg.). Hfors 1950. - Svenska Tobaksmonopolet: Hantverkare 
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Sörmlandsbygden. Södermanlands hembygdsförbunds årsbok 1950. 
Nyköping 1950. - Tekniska Nomenklaturcentralen: TNC lOs 1950: 
Ordsamling. Västerås 1951; TNC 15: Engelsk-dansk-norsk-svensk elek-
troteknisk ordlista. Västerås 1951; TNC 18: TNC-spalten 1950. Västerås 
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förenings årsbok 1950. Upps. 1950. - Uppländska domböcker VIII: 
Upplands lagmansdomsbok 1581 och 1586. Utg. av N. Edling och 0. 
Svenonius. Upps. 1950. - Varbergs museum, årsbok 1950. Varberg 
1950. - Western Folklore, Vol. IX: 4, Vol. X: 1-2. Berkeley and Los 
Angeles 1950. - Viking Society for Northern Research, Saga-Book, 
Vol. XIII: 2-3. Kendal 1947-50. - Värnamo Hembygdsförenings 
Årsskrift 1950. Värnamo 1950. - Västergötlands Fornminnesförenings 
Tidskrift V: 6. Skara 1951. 

ABRAIIAMSON, E., Varför kallar sig Schering Rosenhane Skogekär 
Bärgbo? (ur: Nysv. Studier 1951). -DENS., Några sörmländska dialektord 
(ur: Symbolae philologicae Gotoburgenses, 1950). - ANDERSEN, P., 
Forms and names of heddles (ur: Folk-Liv 1950-51). - BERGMAN, 1., 
Ofreden 1808, Magnus Hammar och Vit-Ola. Några krigsminnen från 
Tännäs (ur: Jämten 1950). - BJÖRKLUND, S., Dalmålsordbokeh 1950. 
(ur: Dalarnas Hembygdsbok 1951). - BotTmus, B., Frihetstiden och 
gustavianska tiden i ny belysning. • (Rec. av E. Heckschers arbete: 
Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa II: 1-2. 1949). (ur: 
list. Tidskr. 1950). - BROMAN, 0. J., Glysisvallur, utg. af  Gestrike-
Helsinge nation i Upsala. II. 30 (del 11:8), H. 31 (del II: 9). Upps. 1950. 
- CAMPBELL, Å., Det svenska brödet. En jämförande etnologisk-histo-. 
risk undersökning. English Summary. Sthm 1945-50. - CARLSSON, L., 
Staven. En maktens och ringhetens symbol (ur: Rig 1951). - CARNEY, J., 
'Suibne geilt' and 'The children of Lir' (ur: Eigse VI, Dublin). - EDSMAN, 
C.-M., Offer och mässoff er (ur: Sv. Teol. Kvartalsskrift 1950). - DENS., 
Nödelden. Gammal västgötamagi i religionshistorisk belysning (ur: 
Vestrogothica IX, 1950). - EINARssoN, S., Alkbukvebskapur frå 
Mi5öldum (ur: Skfrnir 1950). - DENS., Terms of direction in old Icelandic 
(ur: J E G Ph vol. 43, 1944). - ERIKSSON, M., Roslagsmål (ur: Sveriges 
bebyggelse, Landsbygden, Uppland, Stockh. län, Uddevalla 1951). - 
FRANZEN, G., Farm names in östra Stenby parish, Sweden (ur: The Journal 
of Engl. and Germ. Philology, Oct. 1950). - GARDBERG, J., Hushållning 
och byväsen kring norra delen av skiftet (ur: Skärgårdsboken, utg. av 
Nordenskiöld-Samfundet i Finland, 1948).- GRANLUND, J., Olaus 
Magnus som folklivsskildrare (ur: Saga och Sed 1949). - DENS., Yxe-
fallstavlan. Ett monument över en östgötaby (ur: Fataburen 1951). - 
HAAVIO, M., Väinämöinen. Suomalaisten runojen keskushahmo. Por-
vossa 1950. - HAUGLID, R., Europeisk og hjemlig i 11- og 1200 årenes 
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- HEDBLOM, F., Säljet och Bresiljorna (ur: Ortnamnssällsk. i Uppsala 
årsskr. 1950). - HEMMER, R., Hälsingelagens upplysningar om järn-
börden. Ett bårprov i Skåne år 1706 (ur: Skrifter utg. av Just. f. rätts-
hist. forskn., Ser. II: 1). - Holm, G., Om utelämnandet av hjälpverbet 
hava i bisats (ur: Nysvenska Studier 1951). - INDREBO, G., Norsk 
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