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Sätilamålet 
Några framträdande drag hos en västgötadialekt* 

Av Hugo Karlsson 

Innehållsförteckning 

Förord 
Inledning 
Kap. I. Dialektuppteckning med översättning 
Kap. II. Kommenterad ordförteckning 
Kap. III. Kvalitativ ljudlära 
Kap. IV. Kvantitativ ljudlära 
Kap. V. Formlära 
Litteratur 

Förord 
Syftet med föreliggande uppsats är att söka ge en bild av dialekten i min 
hemsocken Sätila, i Marks härad, Älvsborgs län, nära gränsen till norra 
Halland. Därvid har jag särskilt sökt framhäva de från rspr. avvikande 
dragen. Någon fullständighet i behandlingen av de olika språkföreteel-
serna har givetvis ej åsyftats. 

Mitt material har utgjorts dels av en uppteckning rörande förfarandet 
vid jordens brukande, sådd och skörd i gamla tider, dels av sådant 
material som jag erhållit genom att begagna frågelistor, och dels slutligen 
i någon mån av ortnamnsmaterial. Från början var avsikten den, att 
uppteckningen av jordbruksterminologien skulle vara det primära, och 
att exemplen i den grammatiska delen skulle ha hämtats ur denna. 
Emellertid har tonvikten kommit att läggas på det grammatiska avsnittet, 
och vissa nedskärningar i uppteckningen har företagits. Dessa har hu- 

* Framställningen är ursprungligen författarens uppsats för tre betyg i ämnet nordiska 
språk. Den ventilerades på professor Ture Johannissons seminarium vid dåvarande Göte-
borgs Högskola tisdagen den 9 mars 1954. Uppsatsen är här omarbetad och förkortad. 
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vudsakligen kommit att drabba benämningar på olika delar av lantbruks-
redskap, medan däremot redogörelsen för själva gången av arbetet i stort 
sett förblivit obeskuren. 

När man skall undersöka dial. inom ett område inställer sig alltid den 
frågan vad som menas med »genuin dialekt». Man får då gå tillväga så, 
att man upptecknar efter den äldste eller lämpligaste meddelare, som kan 
erhållas, och sedan kallar man hans dialekt »genuin» (Björseth s. 11). 
Detta medför givetvis, som Björseth påpekar, att »genuiniteten» är mer 
eller mindre relativ. Jag har som meddelare använt främst mina föräl-
drar, Gustaf och Hilda Karlsson, samt vidare Johan Nilsson, samtliga 
boende i Björlanda i östra delen av socknen. Min far föddes 1897, dog 
1978 och bodde i socknen större delen av sitt liv utom en period på 1920-
talet, min mor är född 1901 och har bott i Sätila hela sitt liv. De var 
bosatta i Björlanda 1936-1971, där min mor är född; före 1936 och från 
1971 har de varit bosatta i kyrkbyn Sätila. Bosatt i Sätila var även Johan 
Nilsson, född 1881, död 1958. Mina föräldrars språk är en smula utjäm-
nat, men de har båda haft rätt gott minne för hur det hette förr i världen, 
fastän de själva kanske inte talat så. Mina morföräldrar, Johannes och 
Augusta Olsson, födda resp. 1851 och 1863, levde fram till 1935 resp. 
1951, och särskilt min mor har deras ålderdomliga språk i gott minne. 
Johan Nilssons dialekt var bättre bevarad än mina föräldrars. Han torde 
ha varit den person i Björlanda, som bäst talade det gamla språket i 
böljan av 1950-talet. Han kände också bättre till den gamla tidens 
jordbruksterminologi än mina föräldrar. 

Uppteckning av material har skett 1952-53 under flera samtal med 
Johan Nilsson och med mina föräldrar. Allt har sålunda ej nedtecknats 
vid ett tillfälle, och vidare har en sovring av materialet ägt rum. Som en 
följd härav är uppteckningen på några punkter vacklande i sitt språk. 
Vare sig de yngre formerna kommit in genom påverkan från mig — min 
egen dial. är rätt utjämnad — eller är vanliga i meddelarens språk, har jag 
ej tagit bort dem. På grundval av uppteckningarna och min kännedom 
om äldre personers, mitt eget och mina kamraters språkbruk har jag så 
nedskrivit dialekttexten. För den grammatiska delens vidkommande har 
i vissa fall utfrågning måst användas, framför allt i de fall då typordlista 
begagnats. Påverkan från Götlinds och Landtmansons stora arbete om 
Västergötlands dialekter torde kunna spåras i den grammatiska delen. 
Den dialekt som framträder i uppsatsen vill jag själv gärna bedöma som 
representativ för målet i Sätila och i vart fall för Björlanda by. 

Jag har sökt genomföra en uppställning av de olika ljuden efter bild-
ningsställe och bildningssätt. Alfabetets ordning dem emellan är ju helt 
tillfällig. Att följa ett fonetiskt system innebär däremot en del fördelar, 
man ser t. ex. genast hur en palatalisering verkat. Jag har också utgått 
från dialekten i dess nuvarande skick vid behandlingen av de olika 



Godkänd för spridning 
LMV 1985 02 28 

Sätilamålet 	9 

ljudföreteelserna. Ett till pp assimilerat mp återfinns sålunda under p-
ljudet. 

Vad terminologien beträffar har jag använt termen klusil i stället för 
den mera vanliga termen explosiva, då denna senare beteckning i nyare 
fonetisk litteratur ofta har en helt annan betydelse än den vanliga. Se 
härom Malmberg 1949 s. 139f. 

För ljudbeteckning har jag i största möjliga utsträckning sökt använda 
landsmålsalfabetet. Som beteckning för mellanljudet mellan å och ö har 
jag genomfört e. Skillnaden mellan främre och bakre g-, k- och ng-ljud 
har ej iakttagits, jag har använt tecknen g, k, och g. Accenttecken har i 
uppteckningen utsatts vid betonade ord i satsen. Biaccenter är ej utsatta. 

Till uppteckningen har fogats en översättning. Kursivering anger, att 
ordet behandlas i den kommenterade ordförteckningen. 

Inledning 
Västergötland är enl. WesAn 1948 b s. 22 centrum för de götiska målen, 
till vilka man även brukar räkna folkspråken i bl. a. norra Halland och 
södra Bohuslän. Västgötadialekterna låter sig enl. Götlind 1927 s. 47 
indelas på följande sätt: 

Vadsbomålet 
Det egentliga västgötamålet, centralvästgötskan 
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Älvsborgsmå' let i västgötadelen av Älvsborgs län 
Marks- och Kindsmålet 
Målet utmed Göta älv. 

Ålderdomligast av dessa anses dialekterna i Mark och Kind vara. Men 
även här har upplösningen gått raskt framåt under de senare åren. Till en 
av dessa dialekter hör folkspråket i min hemsocken Sätila i Marks härad. 
Den är med sina 145,85 km2  störst i häradet och belägen i dettas 
nordvästligaste hörn, kring nordspetsen av sjön Lygnern. Sätila gränsar i 
väster till Fjärås i Halland, i norr till Sävedals härad, samt i övriga 
väderstreck till Bollebygds härad (Björketorps sn), och Hyssna och 
Tostareds socknar i Mark. Se karta. Den genomflytes av Storån, som 
faller ut i Lygnern, för att sedan under namnet Rolfsån fortsätta ut till 
Kungsbackafjorden. Socknen är till största delen skogbevuxen, odlad 
bygd finns huvudsakligen kring åns otaliga slingringar. Österut, kring 
byarna Almered, Bolg och Bua påträffas även ett mindre slättområde. 
Väster om Storån och Lygnern, på gränsen till Halland, utbreder sig 
Lygnersvider, en stor kronoskog, som har sjöar belägna på en höjd av 
upp till 105 meter över havet. Lygnern ligger blott 15 meter över havet. 
Landet sänker sig sedan österut. 

Huvudnäringen i Sätila är av gammalt jordbruk. De flesta gårdarna är 
medelstora; Bosgå'rden och Strömma med landstingets lantmanna- och 
lanthushållsskola är de förnämsta. Inga större industrier finns. En bidra-
gande orsak härtill torde vara, att järnväg saknas. Däremot har man 
flitigt ägnat sig åt hemslöjd, särskilt stickning och sömnad. Detta är 
något utmärkande för hela Mark. Senare har ett par mindre textilfabriker 
etablerats. Skogsbruket har alltid varit av betydelse. 

Trots frånvaron av järnväg har samfärdseln utvecklats kraftigt. Buss-
linjer till Kungsbacka och stationerna Härryda och Rävlanda vid Borås-
banan samt till Kinnal  fanns 1954. Stora landsvägen från Göteborg upp 
till industriområdet i Viskadalen går genom Sätila, vars centrum, Sätila 
by, håller på att förvandlas till ett mindre samhälle. En än så länge 
obetydlig sommargäströrelse har även kommit igång. Invånarantalet var 
vid årsskiftet 1953/54 2 069 personer, vid årsskiftet 1984/85 2 921.2  Be-
folkningen minskade fram t. o. m. 1964 stadigt genom utflyttning, främst 
till Göteborg, vars närhet (4,5 mil) på flera sätt gör sig påmind. Därefter 
har folkmängden ånyo ökat, nu huvudsakligen på grund av att göteborga-
re bosatt sig här. 

Sätila sn omtalas första gången i ett diplom 1313 under formen »(de) 

I  Numera (1984) är busslinjerna till Kungsbacka, Härryda och Rävlanda indragna; där-
emot går buss direkt till Göteborg. 
2  Enligt uppgift av kyrkoherdarna Lave Johnson resp. Ingemar Franck. 
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Säteldhrum»; år 1411 skrevs namnet Säteldhra. Det har tolkats som 
»gränsmärket vid sjön» (SOÄ 9: 1 s. 184 ff.). Förleden är ster 'sjö', och 
senare leden anses vara täldra, obruten form av dialektens ldra, som 
betyder just 'gränssten, råmärke'. Den nuvarande formen Sätila skala, 
har väl uppstått genom att någon skrivare »snyggat upp» namnet. 

KAPITEL I. DIALEKTUPPTECKNING MED ÖVERSÄTTNING 

necla hada fat,in sicka a tat,åp pauktara b6ata,da a p4åga a pZågzga 
skala va sAilt sist i oktöbar. en st bakar sam en vela plefgap hårva en 
fås,t mce en hest. dce vå a hårv mce s&kstan krökia pina a e ståg bakte, sa 
en kana låta,na. sin båtjta_da pZåga a nåka da åksa te a drå p46gan. pa  
en pkög va 5eirva åsan uta trce, men bilan a vctnajiva vå uta Ickn. va åksa 
åga fek en kår ga fråmafor a låkadam mce et håkp, sa da inta skala gsa. 
kisa va ihöpabana mce et håjp mcela höna som kaltas mctlanklevat a 
håipat sam jek fråmat va fcest mce a åga i dce. tåtian kalta,,en yd a ner 
åksa skala ga te vcenstar röpta„en får2, a ner,.,4a skala ga te hjgar 
ropta,en héjt såmtidit mce at en &öi ,da. pa  åkarsto' ånvcenta,da mest 
krok, for dcen dro,åp kvekara bcetar cen pZ6gan. en Måg 5cer,å håtara a 
joma,cjam a sin kema,cjaåp bcetar mesta år, mcen kråkan drar,åp 
håtara a sin tårka,cla a då-r. en sådan krok kaltas rjakrok a dcen 
håda,,da ne,cla sata patcetar a ne,cla toka,åp dam nick. 4wå åksa dröga 
kråkan. 16Za sam b4a skeran,åp ka‘ta,da p-  Zög5iva a §eZva /Ana dcer 
Mögan gr hetar.  får. ve  pkågiga båtjars,en a lcega jip en håg a sZeitfara 
kalla såma for våtanfar. sest pZ6jar,en vcPnategan. skåla,da inta sa 
håstsce sen sa fe k pZågat lega. ånas, begta,,en a 40rat dyga pa jcNat. 
ne,cja hcevda„dyga jaGpas,kwenfeZka,te a låsa. da nåka,en störa 
tr&graiyar mce tre pina sam vera skåda mce yen. jåa 404a,en åt i 4cthar 
mc trasa sam en smöda mce snigZa for at dce inta skala gniska. dyga 
tepa,en håga uta pa åkaran a sin fek bönan sprcetat,na. ne,cke va 
16-t harva,,en,når jda mce en hest celar é kana,,en skömp4oga, men dc 
va snara. sin hårva en jat mce a ~harv. såiga jo4a,en for hån a då 
noka en a heiZmkatj te a ha scfra,i. kåga hcågda pa bråstat i a håjm 
hantikrig hålsan. dcen som kana,,så mce bcega hcenara ja dce, ånas, 
fek,en nåka e å hela i en krök fråmta pa kårja mce den åra. forat en 
skala se haras,m6 en hada,såt sata,en, ép ståka som ågnamcenka. 
ner,,en jek é gåg mar jcåZat sa kaltas d& a sa en fickrja. ner sega va fctdi 
sa btiltaen jcNat. da gömia saga må håg te håstsce, som da sina brcånda 
te kåfa. mcen dcen måsta så:g(' 16Za,da pa våran ner vårscea Ma, sådan 
da sada,en måa håg a håvra-, minst veta. ina,dces hada,en potCit dyga 
pa åra som pa håstan, a dce bZa löt mena snån la,kvår sa en kana nåka 
sa. ja, sa jöZa,en som ner en skala sa håstsce, en hesta,når dyga a 
bålta. sin såda felic da Asta dåra i mål, 1,nina,a,atana,veka. dcen-tålta 
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vika boute iaprt4 a sin reknaen vdcara bålas,  a da toka,„s4åt framat 
m6amar. igan såda cetar fie4a vdca. bgti båka sådas, kön mesumashfta, 
da va hceda iga vd(a. tåra a tpka ska-  la,,en sa hår. hada nekan g4-åmt 
a,,så pa en p4et sa de !Ma en bårar flek der, ner sa kemåp, sa 
såa„da: »han har satå e gråv at sek». 

opier såmticht mce vårbrukat (klar  lita snara beirita,,da sta patetar. 
en krokanår dom. 'Nån vera då brimsara jwåra sa åksa Osta. 

ve tn6uma,sti bruka såta  koma „tgåg. da sZöga gresat me lia, a 
fråntimar mce Akar drojkat strega pa båkan sa dce fek törka e stått a 
nedce va tåt figa,,da Aaka,,ihöp,,at Ven. en hadkme,,sek a brPnasteka 
a vån i en böla ut pa åkaran a en brpnastam me, sa en kana brpna lian 
ner Ntat ba dålig-. (karat stektaen-  håt i ståka celar sma ketva-. ina en 
föla en stå hog en neka håskjcepa som kaltas sAöa celar 4i.sAar a lå dom 
unamtåkan. ner sen hot va tåt 4o4a bånarat me §char for a ta,,in dce 
celar åksa kuna,,da bcera,„in da sma kiva am dcer va e läa nera. skulas,da 
jåra in håt sa skga,cla fem sAeig me et hep Aunt ståkan a vcelta,Ap „an 
pa §k&a. hittia hcevda„en,in håt mce gåflra jenum en g46g pa lemcenat. 
legar fråm jega,,da påta pa lön sa at håLla ,yeAa kana koma der. heja 
JQ4ada åldri fån., he5ara Mata kemabråk for ogafcer trcetifem fon år 
sin, ner sAbta va åva-  r hada„da dce lågt nöka vdcar. 

sista dåra i agåsti ner sea va mögan kana,,en hona 544a. da cerbeta 
feLk fra fem pa möran fra,zité  niajia pa kwelan. pa  den tia fånas iga 
sZötarmu5inar utan en .9,45 for hån mce en ha sam kaltas mej. ina des 
hada,da jerar a lågt fråm nåka,da såda tea„taå /tåg et-arsom han 
skula„bZi grå nara pa de visat. ner en skar mce jera tok,,en et iåpa se a 
sata den krokia jera tar a dro,g. sin satnZa,,en fira fem fåpa te e lita 
ndc. naa va måka »undra cen den en fek ner en sZo„mces,lia. måa f6Zic 
jekåt a fråntimara sköra mce jerar åk. ner en so mce mei jiga noka 
fråntimar cetar vån meiara a toka åp, a småpailca figa lcega s„bån. da 
fedia ndcara satas,eip i-  treva, dce kallas a trevsceta. i en hdtreva va de 
pgafira ndcar a i en -håltrceva t6iv. en kana åksa /tia sea. då sataen få,st 
når en Aiastaka i märka a Mn banen ndcar Auntikrig. en fek ha mc k„se-  k 
a Aiatavlra mce twå steg  sa en ketna Aceka„åp. sist sata,,en a nk åva,st pa 
nian te a 5plra, a den naa kaltas töpnek. da n&la,sta en ban fäst kaltas 
eutarhukar. ner sea va t6Aar jocla,,en,ins,a mce e tröm§ceAa. hålla låsat 
/Act tJ pa lön. mcela lön a sealaa va e 9ft sum kåltas löba4k. en kår 
sto i låsat a sAckgda ndcara ovar kfta in i låad dr tokafå4k entöt dom a 
ståba. dce kuna åksa kalas a låa. ner en lcegar,„hp sea 1 en ståba sa böljar 
en ma pa låaguZvat a lcegar ndcara i varv utat kåntara pa låa mce Wyman 
vendar inat a så ståbar,,en vårv cetar vårv mce ndcar vapa varåndra tes 
låa ce fålar a sie. 
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Översättning 

När de hade fått in säden och tagit upp potatisen började de att plöja och 
plöjingen skulle vara slut sist i oktober. En stubbåker som man ville 
plöja upp harvade man först med en rist. Det var en harv med sexton 
krokiga pinnar och stång baktill, så att man kunde lyfta den. Sedan 
började de plöja och nyttjade då oxar till att dra plogen. På en plog var 
själva åsen av trä, men billen och vändskivan av järn. Var oxarna unga 
fick en karl gå framför och lacka dem med ett rep, så att de inte skulle 
kesa. Oxarna var sammanbundna med ett rep mellan hornen, som kal-
lades mellanklevet, och repet som gick framåt var fäst med en ögla i det. 
Tömmen kallade man ydd och när oxarna skulle gå till vänster ropade 
man furj och när de skulle gå till höger ropade man höjt, samtidigt med 
att man drog i ydden. På åkerstubb använde de mest krok, för den drog 
upp kvekorna bättre än plogen. En plog skär av rötterna och gömmer 
dem och sedan kommer de upp bättre nästa år, men kroken drar upp 
rötterna och sedan torkar de och dör. En sådan krok kallades ärjekrok, 
och den hade de när de satte potatis och när de tog upp dem också. Två 
oxar drog kroken. Jorden som blev skuren upp kallade de plogskiva och 
själva rännan där plogen går heter får. Vid plöjingen börjar man med att 
lägga upp en rygg, och slutfåran kallade somliga för vattenfår. Sist plöjer 
man vändtegen. Skulle de inte så höstsäd sedan så fick plöjet ligga. 
Annars började man att köra ut dynga på gärdet. När de hävde dynga 
hjälpte kvinnfolken till att lasta. Då nyttjade man stora trägrepar med tre 
pinnar, som var skodda med järn. Gödseln körde man ut i kärror med 
träaxlar, som man smorde med sniglar för att det inte skulle gnissla. 
Dyngan tippade man i högar ute på åkern, och sedan fick bonden sprätta 
ut den. När det var gjort harvade man ner göden med en rist eller också 
kunde man skumplöja, men det var senare (en skumplog är ett rätt 
modernt jordbruksredskap). Sedan harvade man gärdet med en slätt-
harv. Såingen gjorde man för hand, och då nyttjade man en halmkorg till 
att ha säd i. Korgen hängde på bröstet i en rem runtom halsen. Den som 
kunde så med bägge händerna gjorde det, annars fick man nyttja en och 
hålla i en krok framtill på korgen med den andra. För att man skulle se 
hur mycket man hade sått satte man upp stakar som ögonmärke. När 
man gick en gång över gärdet så kallades det att så en fjärje. När såingen 
var färdig så bultade man gärdet. De gamle sådde mycket råg till höst-
säd, som de sedan brände till kaffe. Men den mesta såingen gjorde de på 
våren när vårsäden såddes. Då sådde man mycket råg och havre, minst 
vete. Innan dess hade man kört ut dynga på åkrarna som på hösten, och 
det gjordes medan snön låg kvar så att man kunde nyttja slädar. Så 
gjorde man som när man skulle så höstsäd, man ristade ner dyngan och 
bultade. Sedan sådde folk de första dagarna i maj, i nionde och åttonde 
veckan. Den tolvte veckan började i april, och sedan räknade man 
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veckorna baklänges, och de tog slut framåt midsommar. Ingen sådde 
efter fjärde veckan. Bengt i Backa sådde korn midsommarafton, då var 
här väl ingen vecka. Ture och Tyke skulle man så hör. Hade någon glömt 
att så på en plätt, så det blev en bar fläck där när säden kom upp, så sade 
man: han har satt av en grav åt sig. 

Ungefär samtidigt med vårbruket eller lite senare började de sätta 
potatis. Man krokade ner dem. Ibland var då bromsarna svåra, så oxarna 
kesade. 

Vid midsommartid brukade slåtten komma igång. De slog gräset med 
liar, och fruntimmer med rivor drösslade ut strängarna på backen så det 
fick torka en stund, och när det var tillräckligt torrt fick de raka ihop det 
igen. Man hade med sig en brynsticka och vatten i en bolle ut på åkern 
och en brynsten också, så att man kunde bryna lien när bettet blev 
dåligt. Efteråt stäckte man höet i stackar eller små kuvar. Innan man 
gjorde en stack högg man några hasselkäppar, som kallades sloar eller 
risslor och lade dem under stacken. När sedan höet var torrt körde 
bönderna ut med kärror för att ta in det eller också kunde de bära in de 
små kuvarna om det fanns någon lada nära. Skulle de köra in höet så slog 
de fem slag med ett rep runt stacken och välte upp den på kärran. 
Hemma hävde man in höet med gafflar genom en glugg på logrännet. 
Längre fram gjorde de portar på logen, så att hela kärran kunde komma 
in där. Hässjade gjorde de aldrig förr, hässjorna började komma i bruk 
för ungefär trettiofem — fyrtio år sedan. När slåtten var över hade de det 
lugnt några veckor. 

Sista dagarna i augusti, när säden var mogen, kunde man börja skör-
den. Då arbetade folk från fem på morgonen framtill nio—tio på kvällen. 
På den tiden fanns inga slåttermaskiner, utan man slog för hand med en 
lie, som kallades mej. Innan dess hade man skäror och långt fram 
nyttjade de sådana till att ta av råg, eftersom den skulle bli grannare på 
det viset. När man skar med skära tog man ett göpe säd och satte den 
krokiga skäran under och drog till. Sedan samlade man fyra—fem göpen 
till en liten nek. Neken var mycket mindre än den man fick när man slog 
med lie. Mycket folk gick åt, och fruntimren skar också med skäror. När 
man slog med mej gick några fruntimmer efter varje mejare och tog upp 
och småpojkarna fick lägga band. De färdiga nekarna sattes upp i trä var, 
det kallades att trävsätta. 1 en helträve var det tjugofyra nekar och i en 
halvträve tolv. Man kunde också ria säden. Då satte en först ner en 
riastake i marken och sedan band man nekar runt omkring. Man fick ha 
med sig en riatavla med två steg, så man kunde räcka upp. Sist satte man 
en nek överst på rien för att skyla, och den neken kallas toppnek. De 
nedersta man band fast kallades underhukor. När säden var torr körde 
man in den med en trumkärra. Hela lasset kördes in på logen. Mellan 
logen och sädladan var en skift, som kallades logbalk. En karl stod i 
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lasset och slängde nekarna över skiften in i ladan, och där tog folk emot 
dem och stabbade, det kunde också kallas att lada. När man lägger upp 
säden i en stabbe så börjar man mitt på ladgolvet och lägger nekarna i 
varv utåt kanterna på ladan med blommen vänd inåt och så stabbar man 
varv efter varv med nekar ovanpå varandra, tills ladan är full av säd. 

KAPITEL II. KOMMENTERAD ORDFÖRTECKNING 

Ordförteckningen hänför sig till översättningen av dialektuppteckningen 
i kapitel I. Däri kursiverade ord kommenteras kortfattat nedan. 
Leanders ordlista över Holsljungamålet 1910 representerar en socken-
dialekt i Kind, medan KalUs och Petersons ordböcker 1923 och 1946 
speglar mål i Faurås resp. Fjäre härader i Halland. Alla tre häraderna 
gränsar till Marks härad. 

bett bet, n. 'bett, skärpa', fsv. bit, SAOB bett. 
blom Nom, m. 'ax', SAOB blom (närmast i bet. 'blomma' el. koll. 

'blommor'), Leander 1910 blommen 'den ändan av kärfven i hvilken 
axen sitta', Peterson 1946 blum, 'ändan av kärven i vilken axen sitta'. 

bolle böla, m. 'litet kärl', fsv. bolle, bulle, fvn. bolli, SAOB bolle, 
Leander 1910 bolle 'ett mindre kärl', Peterson 1946 bålle 'bål, liten 
pokal, dryckesskål', KalM 1923 bolle 'en mindre men djup skål, dryc-
keskärl', Aasen 1918 Bolle. 

brynsticka brpnasteka, f. 'brynsticka', SAOB brynsticka 'sticka af trä 
med handtag, -hvilken bestruken med ngt klibbigt ämne o. därefter 
beströdd med lämplig sand e. d. användes för att skärpa (bryna) liar o. d.' 

bulta bälta 'välta, bulta'. Ordet finns med samma bet. i rspr. och har 
kanske inlånats därifrån. Vid sidan av bulta finns ett trumla trörtdra. 
Detta ord är mycket sällsynt nuförtiden. En bult el. vält, det redskap 
som man vältar med, var urspr. en rund stock, vilken drogs fram över 
åkern. Den kunde kallas trumle trinyb, n. 

drössla dre54a 'strö, sprida' SAOB drössla 'låta ngt falla tätt och 
rikligt, strö', -Peterson 1946 &tissla 'strö tunt'. Jfr Aasen 1918 drusla 
'regne smaat eller tyndt, i smaa Draaber'. 

fjärje firb3a, n. 'visst, på det ena eller andra sättet avdelat åkerstycke', 
SAOB fjärje 'genom fåror avdelat åkerstycke, åkerteg'. 

furj fur], ett lystringsrop åt oxar. Jfr Peterson 1946 furr(a) 'lystringsord 
som användes huvudsakligen åt oxar för att (vid körning, plöjning etc.) 
få dem att gå (mera) åt höger'. 

gärde jctia, n. 'inhägnat åkerstycke, gärde', fsv. gärbe, fvn. geröi, 
SAOB gärde, Rietz 1867 gärde. 

göd m, f. 'gödsel'. Leander 1910 har jon, f. 'gödsel'. 
göpe Mpa, n. 'handfull', fsv. göpn, fvn. gaupn, SAOB göpen, förr även 

göpe, Leander 1910 jöpe. Jfr Aasen 1918 gaupe 'en Haandfuld'. 
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halvträve, se träve. 
helträve, se träve. 
hässja /Åja, f. 'hässja', SAOB hässja. En hässja kan antingen bestå 

av några i marken nedsatta störar, mellan vilka man spänt garnlinor eller 
järntrådar, eller också av några stakar, med garnlinor hopfogade så, att 
en pyramidliknande torkställning bildas, när man fäller ut hässjan. En 
hässja av det förra slaget kallas långhässja låghceja, och denna typ kom 
först i bruk. Man kan dock ej torka säd på en sådanhässja. Det kan man 
däremot göra på det senare slaget hässjor, de s. k. rundhässjorna. Detta 
har lett till att man på 1950-t. oftast hässjat även säden, som torkar bättre 
på en sådan hässja än på en rie. Det går också fortare att hässja säden än 
att sätta upp den på rie. 

hässja hck5a, v. 'hänga upp hö, säd etc. på en hässja till torkning'. 
häva dynga heva d4ga, 'lasta gödsel på en vagn, eller sprätta ut den 

på åkern'. 
hör her, m. 	fsv. hör, fvn. hgrr, SAOB hör. 
i nionde och åttonde veckan. I detta uttryck ser man spår efter den 

gamla veckoräkningen, dvs, bruket att räkna veckorna baklänges från 
och med trettonde veckan. Beträffande denna se Ejdestam 1940 s. 48 ff. 
Denna sed har levat kvar inom de flesta landskap i Götaland. Den är 
belagd i Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland och Öster-
götland. I Bohuslän uppges den däremot vara okänd. 

Veckoräkningen grundar sig på en indelning av året i fyra trättingar 
eller räppar med början juldagen, vårfrudagen, midsommardagen och 
Mickelsmässodagen. I senare tid har endast den trätting som infallit 
under våren, haft någon betydelse. Man räknade efter gamla stilen och 
började alltså den sjätte april. I regel har man inte räknat längre än 
t. o. m. sjunde-femte veckan. Detta beror på, att veckoräkningens egent-
liga betydelse legat i dess egenskap av kalender för sådden. Varje slag av 
utsäde skulle sås i sin bestämda vecka, men med utgången av maj månad 
var sådden vanligen avslutad, och därför var det inte av så stor vikt att 
längre hålla reda på de olika veckorna. Anledningen till att veckoräk-
ningen ej i sen tid belagts i Svealand och Norrland anser Ejdestam vara, 
att man här sått efter väderleken, medan man i södra Sverige varit 
beroende av en fast kalender, almanackan. 

kesa Osa 'skena', SAOB kesa, Hellquist 1939 kesa 'skena iväg', Rietz 
1867 kesa »om boskapen, då han plågad af värme och flugor hastigt 
kringlöper, derunder sättande svansen i vädret», Leander 1910 kesa, 
Peterson 1946 kjesa. Naturligtvis förekommer hos detta ord även bet. 
'springa omkring' i Sätila. 

krok krok, m. 'årder, ärjekrok', fsv. kroker, fvn. krökr, SAOB krok 
'enkelt årder med stupande bill utan sula, ärjkrok; numera (i vissa 
trakter) om vanligt årder'. Leander 1910 har krok, Peterson 1946 krog 
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'årder, ärjekrok'. En krok är i regel av trä med bill av järn; till skillnad 
från plogen saknar den vändskiva. 

kroka kr4ka 'köra med en krok, plöja med krok'. 
kuv kuv 'mindre höstack', SAOB kuv 'liten spetsig hög (av hö), 

hövolm', Leander 1910 kuv 'mindre höstack, lagom stor att bära på 
ryggen'. 

kuva hiva 'lägga upp höet i en kuv'. 
kveka kvaa, f. 'kvickrot', SAOB kvicka, kveka 'kvickrot', bildat till 

kvick (i bet. 'levande, livaktig, kraftig, frisk'), Rietz 1867 sp. 372a 
kvekke, kveka 'kvickrot', Leander 1910 kvicke kvaa, Peterson 1946 
kwege. Jfr Götlind—Landtmanson 2 s. 41. Utgår formen kvdca från ett 
fornspråkligt kvik- eller är den ett lån söderifrån? 

lacka läka 'leda', SAOB lacka 'löpa smått, traska, lunka; förflyta', 
Rietz 1867 sp. 390a lakka 'springa', Peterson 1946 lacka 'rinna' (om 
svett). Verbet lacka har naturligtvis ofta dessa övriga betydelser också, 
men det användes speciellt i bet. 'leda'. Ex. läka a k 'leda en ko' etc. 

lada I4a 'lägga upp säd, stabba säd', fsv. laka,  SAOB lada 'lägga (hö 
el. säd o. d.) i skikt el. i hög; särsk.: inbärga och lägga i lada'. Leander 
1910 har lada 'lägga sädeskärvar i ordning i ladan, stabblägga', Peterson 
1946 laa 'lägga kärvar varvtals i lada'. 

logbalk 16baLk 'halvvägg, avbalkning mellan logen och ladan', SAOB 
logbalk, Peterson 1946 lobalk 'halvvägg av plank på båda sidor om 
logen'. 

logränne kncena 'höskulle över logen', Hellquist 1939 logrände, ränne, 
Rietz 1867 logrände 'skulle, höskulle', Leander 1910 logränne 'ett ränne 
ovanför logen', Peterson 1946 loränne 'höloft över loge'. 

lägga band innebär, att av säden ta några strån och därav göra ett 
band som lägges på marken. Den som tar upp säden placerar sitt fång av 
säd på detta band och binder så en nek. 

mej mej, m. 'lie med mejhand', SAOB mej 'redskap (lie) för mejning 
(försett Med mejhand) (även om själva mejhanden)', (mejhand 'båge, 
grind' som fästes vid liens skaft för att vid mejning befordra gräsets eller 
sädens avläggning i sträng). Rietz 1867 har mäj 'lie som brukas till att 
meja säd', Peterson 1946 mäj 'lie med på orvet (orv = lieskaft) anbragt, 
med tyg överspänd bågformig inrättning, som vid huggningen för sam-
man säden'. Substantivet mej är en bildning till verbet meja, av mlty. 
m8jen enl. Hellquist 1939. 

mejare målar?, m. 'person som mejar', en bildning till ovanstående 
verb. 

mellanklev mcklanklev 'rep varmed oxarna var bundna tillsammans, 
mellan hornen'. Tydligen föreligger en bildning på verbet kliva 'gå över 
något'. Jfr Rietz 1867 mellanmil 'rem som är fästad mellan bägge betslen 
för att sammanhålla hästarna då man kör'. 

2-859072 Sv. Landsmål 
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nek nek, f. 'kärve', fsv. nek, SAOB, Rietz 1867, Leander 1910, Peter-
son 1946 nek. Enl. Hellquist 1939 av okänt ursprung. 

nyttja tråka 'nyttja, använda'. Kakn 1923 har nöka under nyttja 'nytt-
ja'. Se vidare Götlind—Landtmanson 2 s. 36. 

plogskiva pZ4g5va, f. 'plogtilta, den upplöjda jorden', SAOB plog-
skiva. 

plöjing p4kiwzg 'plöjning'. I dial. är det vanligt, att suffixet -ning ersät-
tes av -ing. 

plöje pkga n. 'plöjt fält', SAOB plöje, Leander 1910 plöje 'nyplöjd 
åker', Peterson 1946 plöje 'upplöjd åker'. Ordet är en avledning till plog. 

ria Ala 'sätta upp kärvar på en rie för att torkas', Leander 1910 ria, 
Kakn 1923 ria. 

riastake hiastaka, m. 'stör, som sättes ned i jorden för att användas 
som lie'. 

riatavla niatav4a, f. 'ställning man stod på när man riade', KaMn 1923 
riatavla 'en fyrbenad, tämligen hög tavla att stå på för den som riar'. 

rie ida, m. 'stör för torkning av säd', fsv. ria (fem.), Hellquist 1939 tie, 
Rietz 1867 rie 'stör, trästång, på vilken säd upphänges till torkning, 
sädeskrake', Leander 1910 rie, KaMn 1923 rie. 

rissla 4kka, f. 'avhuggen trädgren', Hellquist 1939 rissla. Enl. honom 
är ordet en diminutivform till ris. Kakri 1923 har ett rissla, som dock 
betyder 'havrevippa'. 

rist 4est, n. 'krokpinnharv', Peterson 1946 rist. I rspr. har ordet list 
betydelsen 'plogrist' (enl. SAOL). Denna senare bet. kan naturligtvis 
också förekomma. Jfr fsv. ristiarn 'plogrist'. 

rista 44ta 'harva med rist'. 
riva lava, f. 'räfsa'. 
rygg 409, m. 'plogrygg, en kam i åkern som uppkommit genom plöj-

ning', fsv. rygger, fvn. hryggr, Rietz 1867 rygg, Leander 1910 rygg, 
Peterson 1946 rögg 'särskilt om genom plöjning åstadkommen ås el. kam 
i åkern'. 

skift 5eft, f. 'halvvägg mellan logen och ladan', alltså synonym till 
logbalk. Peterson 1946 har sjeft 'vägg av plankor, infogade mellan tvenne 
stolpar'. Hos Kakn 1923 heter det skift med bet. 'nedtagbar uthusvägg, 
bestående av i falsar sittande lösa plankor eller timmerträn'. Jfr den 
byggnadstekniska termen skiftesverk. Ett besläktat ord är skefte, n. 
vilket förekommer i Rietz 1867 sp. 584 b. Bet. är 'brädstumpar som lagda 
på varandra mellan uppstående stolpar bilda en vägg och vilka vid behov 
(vid inkörning av säd) »skeftas ner» så att säden obehindrat kan inkas-
tas'. Jfr fsv. skipt 'delning' och fvn. skipti, ds. 

skyla 5p4a 'hölja, skydda mot regn och fukt'. 
skära kra, f. 'kort halvcirkelformig lie'. 
slode sköa m. 'lövruska', Rietz 1867 sp. 627b har sloe, m. 'stång som 
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lägges under höstack och varpå man bär höet', Peterson 1946 slo (f.) 
'gren som lägges som underlag i en hö- eller halmstack'. Jfr fvn. s168i, m. 
'knippe sammanbundna grenar som släpas fram över marken ...'. 

slutfår sUitfar, f. 'den sista fåra man plöjer på en åker'. 
slåtta söta,  f. 'slåtter', fsv. slata, fvn. slåtta, Peterson 1946 slåtta. 

Leander 1910 anger under slåtter uttalet skåta. 
slättharv skåtharv, f. 'enkel fyrkantig träharv med raka pinnar av 

järn', Peterson 1946 slättharv. 
stabba sta 'sätta upp säd i en stabbe' etc. En synonym härtill är 

stabblägga. 
stabbe ståba, m. 'hög, stapel av säd', Rietz 1867 stabbe 'liten tätt 

sammanpressad hög (av säd, hö, etc.), sädstabbe', Leander 1910 stabbe 
'sammanfattningen av de i en lada inhöstade sädeskärvarna', Peterson 
1946 stabbe 'stapel (av inkörd säd, ved o. d.)', KalM 1923 stabbe 'hög, 
särsk. av inbärgad säd'. Om en stapel ved användes oftast ordet brik i 
Sätila. 

stubbåker, se åkerstubb. 
stäcka st&ka 'lägga upp höet i en stack'. 
såing szg, f. 'sådd'. Jfr ovan under plöjing. 
ta upp tap 'samla ihop den avskurna säden till lämpliga fång, vilka 

sedan bindas ;amman till neker'. 
trumkärra trance/ta, f. 'kärra, vars kanter sluttade uppåt, kärra med 

en smula upphöjda kanter'. Dessa kanter kallades trummet trömat. 
Trummet, vilket bildade s. a. s. ett spjälverk, förfärdigades ofta av träd-
rötter. Hos Rietz 1867 sp. 754b finns ett tromm 'stock, trädstam', och 
Hellquist 1939 upptar trum, tröm 'stock, trädstam'. Det synes kanske 
mindre tilltalande att förknippa trum- i trumkärra med detta ord. Aasen 
1918 har däremot ett trom, trum el. tröm, vilket betyder 'kant, rand'. Jfr 
fvn. PrOmr, m. 'kant, sida'. Detta senare förefaller bättre passa in i det 
aktuella sammanhanget. 

träve trcha, m. 'sädesskyl, trave', fsv. ,ravi, fvn. prefi, Rietz 1867 
trave, treve, Peterson 1946 träve 'skyl'. I Sätila består, som framgår av 
uppteckningen, en träve av 24 kärvar; en sådan träve kallades helträve. I 
en halvträve hade man alltså tolv kärvar. För Valldas del uppger Peter-
son 16 par kärvar i en träve, alltså 32 stycken. När man trävade på 1940-
och 1950-talen iakttog man ej det bestämda antalet kärvar i en träve. Att 
sätta upp kärvar i en träve kallas trävsätta trctusceta, el. träva tr&va. 

underhuka, blott i plur. underhukor emarhukar 'de nedersta kärvarna, 
vanligen 4 stycken, som man band fast vid en rie'. De skulle stödja och 
hålla upp de övriga kärvarna. Tydligen föreligger en bildning till verbet 
huka 'böja sig ned'. 

vattenfår våtanfar, f. Den sista fåran på ett plöje skulle även avleda 
vattnet därifrån. Sakligt sett är vattenfår identisk med slutfår. 



20 	Hugo Karlsson 

vändskiva viknajtva f. 'den del av plogen som vänder den uppskurna 
jorden åt sidan, plogblad'. Möjligen föreligger ett riksspråkslån i dial., 
vars form verkar ung. 

vändteg vcånateg, m. 'den del av ett plöje som man använder till att 
vända på, och som man därför plöjer sist, vinkelrätt mot det övriga 
plöjet'. 

ydd yd, f. 'oxtöm', fsv. ydda, f., Rietz 1867 ydd 'oxtöm', Peterson 
1946 ydd 'oxtöm'. Leander 1910 har ydd 'grov töm'. 

åkerstubb åkarstob, m. 'en åker, där säd växt, och där stubben nu är 
kvar'. Uttrycket användes även om själva stubben. En synonym till den 
första bet. är stubbåker. 

ås as, m. 'plogås', fsv. as, fvn. äss, Rietz 1867 ås, Leander 1910 ås, 
Peterson 1946 ås 'plogås'. SAOB har plogås 'den del av plogen som 
överför dragkraften till plogkroppen'. En annan enkel definition är min 
fars: »den del av plogen som är emellan draget och billen». 

ärjekrok &rjakrok, detsamma som krok (se d. o.). Subst. ärjekrok 
innehåller enl. Hellquist 1939 verbet ärja, besläktat med latinets arare. 
Till samma rot hör subst. årder, lat. aratrum 'plog.' 

KAPITEL III. KVALITATIV LJUDLÄRA 

A. Vokalerna 
1. Omljud 
1.1. a-omljudet 
Av de olika omljuden betraktas a-omljudet som det äldsta (WesAn 1951 
§ 2). Genom detta övergår kort i till kort e och kort u till kort o om ett a 
stått i följande stavelse och haft en velariserande inverkan på föregående 
stavelses vokal. För oss är omljudet av ti>ö av störst intresse. Spår 
därav påträffas i västligare svenska dialekter, som bohuslänskan, väst-
götskan, folkmålet på Dal, i Värmland och Härjedalen. Även rspr. har 
omljudda former, t. ex. horn. En svårighet är, att y. fsv. har en övergång 
ii>å, vilken ofta dolt förekomsten av a-omljud. Viktigt är, att i rspr. och 
östligare svenska dialekter a-omljud uteblivit framför il, Id och It, alltså i 
ord som mull, hult, kulle (WesAn 1948 b s. 53). 

I enstaviga, ursprungligen kortstaviga ord, synes möjligheter finnas att 
konstatera a-omljud på kort u i de fall då vokalen följts av kakuminalt I 
och t. Inom ett västligt område av Västergötland — detta omfattar även 
Sätila — heter det hoi 'hål', keG 'kol', skot 'skott', alltså med inträtt a-
omljud, medan i dessa ord a-vokalism — som tyder på uteblivet a-omljud 
— förekommer i öster och sydost (Götlind—Landtmanson 1 s. 169). 1 
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tvåstaviga, ursprungligen kortstaviga, ord förekommer enligt Götlind 
växling e:a blott om t stått efter vokalen. Då anträffas, liksom vid 
enstaviga ord omljud västerut i ex. som brbta 'bullra, sköta 'skotta', 
medan östligare delar av landskapet har a. Även i övriga, ursprungligen 
kortstaviga ord, anträffas sporadiskt omljudda former i västra Vgl., 
medan östra ofta har a. I långstaviga ord slutligen förekommer omljudd 
vokal i ord som hålla 'Hulta' (n. pr.) kel 'kull', hbpa 'hoppa'. 

1.2. i-omljudet 
I dial. förekommer i-omljud i något större utsträckning än i rspr. Särskilt 
framträdande är, att gamla konsonantstamord och rotnomina i allmänhet 
bevarat den omljudda pluralen; det heter sålunda ter 'tår', 5ckkar 'skak-
lar' (ofta = 'ben'). Bland andra ex. på omljudda former kan man nämna 
en sådan plural som twegnar 'vagnar'. Tydligt är, att vacklan mellan 
böjning efter olika stammar ofta förekommit. Bevarade omljudda plu-
raler hos konsonantstammar och rotnomina anses som ett västligt drag 
inom folkspråket (WesAn 1927 s. 93). 

1.3. j-omljudet 
Det s. k. j-omljudet, som verkas av varje kvarstående j, och i regel även 
av synkoperat sådant (Noreen 1923 § 69), förekommer såvitt jag kunnat 
finna i samma utsträckning som i rspr. 

1.4. u-omljudet 
Inom vissa västliga dial. förekommer former med u-omljud på a. Sådana 
har anträffats i Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge, sydliga och västliga 
delar av Småland, samt Västergötland och Värmland (Wess&I 1948b s. 
53). I Sätila finns former som gölko 'ko, som ej kalvar i tid, ofruktsam 
ko', sep 'svamp' (jfr dock om sopp numera Widmark 1959 s. 205f.; 
Widma-rks avhandling är det moderna huvudverket beträffande u-omlju-
det), deg 'dagg', kast 'kvast'. Däremot företer ordet balk oomljudd 
vokalism, bak. 

Enligt Hesselman förekommer i ortnamn spår av s. k. yngre u-omljud 
på sina håll i Västergötland, förutom i norra Bohuslän, västra Värmland 
och ett flertal socknar i Dalsland. Enligt honom förefaller det som om 
skogsbygden i södra Älvsborgs län, dvs. Mark och Kind, i gammal tid 
utgjort ett område med jämförelsevis väl bevarat yngre u-omljud (Hes-
selman 1933 s. 92 ff., särsk.s. 102). Som bevis för sitt påstående anför 
han sådana ortnamnsformer som Fåle Ma, en by i södra Åsarps socken, 
Kinds härad (SOÄ 7: 1 s. 252). Namnet innehåller enligt honom ett falu, 
oblik form av fala, f. 'slätt. Ett annat namn med (yngre) u-omljud anser 
Hesselman vara Trantorp, Örby socken, Marks härad. Detta namn 
skrevs nämligen 1565 Trånetorp (SOÄ 9: 1 s. 236). Götlind anför också 
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en del exempel (Götlind—Landtmanson 1 s. 184f.). Man får väl anta, att u 
i dessa former övergått till o, som sedan försvagats till a. 

1.5. Progressivt i-omljud 
Progressivt i-omljud har i Sätilamålet inträtt i något mindre utsträckning 
än i rspr. Det saknas sålunda i bland andra ord jamn 'jämn', jetmra sek 
'jämra sig'. I några fall har dial. obruten form där rspr. har bruten, och 
detta förklarar naturligtvis den mindre frekvensen av progressivt i-om-
ljud i folkmålet. 

Brytning 

2.1. a-brytning 
Med avseende på a-brytningen överensstämmer dial. i stort sett med 
rspr. Det heter sålunda jiga 'tjäle', §&ra 'tjära', fukstar 'korvskinn', 
§&1(d)ra 'gränssten, råmärke'. Riksspråkets mjölk motsvaras av myeZk. 
Obrutna äro dock former som stek 'stjälk', ev. stcOm 'stjälpa', och 
möjligen spiena 'sparka, spjärna', såvida icke kontamination med spän-
na föreligger. Enligt Götlind uppvisar, åtminstone när det gäller mer 
markanta ord som t. ex. tjäle, området längs Göta älv fler obrutna former 
än landskapets övriga delar (Götlind—Landtmanson 1 s. 302). Sätila 
förefaller vara utsatt för en viss påverkan från detta mer västligt oriente-
rade område även med avseende på frekvensen av brytning, eftersom 
det visserligen heter §ct4a och jcbta, men å andra sidan st&Yya och stek. 

2.2. u-brytning 
Här synes dial. i praktiskt taget allt överensstämma med rspr. Mjölk 
heter dock som ovan nämnts miceZk. 

2.3. Östnordisk w-brytning 
Östnordisk w-brytning synes i allmänhet ha inträtt i Sätilamålet. Ex.: log 
'ljung' (<*lingwa),§öga 'sjunga' (<*singwan). Vid sidan av 56gka 'sjun-
ka' finns också en obruten form söka. Moberg 1944 s. 141 förklarar den 
tilltalande som en kompromissbildning mellan (det bl. a. bohuslänska) 
säcka och sjucka (sjocka) som är den normala formen i Västergötland. 

Övriga vokalutvecklingar 
a. Främre vokaler 
3.1. z-ljudet 
Dialektens ursprungligen korta i-ljud bevaras allmänt framför gammalt 
nd och ng samt oassimilerat nk. Ex.: bina 'binda', igan 'ingen', vigka 
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'vinka'. Detta sker även i övriga delar av Vgl. Likaså kvarstår gammalt 
kort i, vilket förlängts, framför fvg. gh, som övergått till klusil under 
senare tid. Ex.: srdgaZ 'snigel', siga 'säga'. I sistnämnda ex. har alltså ej 
ä-vokal trängt in hos infinitivformen. Anmärkningsvärt är också ortnam-
net lpgnasvidar 'Lygnersvider', vars senare led innehåller fsv. viker, m., 
fvn. vi& 'skog'. Här har kanske uttalet med bevarat i-ljud hållit sig kvar 
på grund av inflytande från skriftformen. 

Det långa i-ljudet har i allmänhet bevarat sin kvalitet. Om undantaget 
gres 'gris', se nedan. 

Ordet broms 'ett slags nötfluga' heter brims. Denna form torde enligt 
N. Lindqvist bero på utebliven labialisering (jfr fsv. brims) och är typisk 
för västra Sverige (Lindqvist 1947 s. 28). Räkneordet fyra uttalas fira. 

En i Sätila vanlig form är hima 'hemma'. Götlind förklarar den med att 
diftongen aj, monoftongerats till i under påverkan av det föregående h, 
vilket medfört en palatalisering av vokalen. /-vokalism hos detta ord 
anträffas å diftongområdet särskilt västerut, fr. o. m. Ale härad t. o. m. 
Mark (Götlind—Landtmanson 1 s. 291. Jfr WesAn 1951 § 38: 8). Hem 
heter haLm. 

3.2. e-ljudet 
Ett allmänt götiskt drag är sänkningen av urspr. kort i till kort e. Bland 
de götiska dialekterna inträder den överallt, utom i de fall som ovan 
nämnts. I sveamålen uteblir sänkningen i långstaviga ord, samt om i, j 
eller u följer i nästa stavelse (WesAn 1951 § 67. Se numera Åneman 
1970). Några ex. på övergången: feska 'fiska', såta 'sitta', dråvat 'drivit', 
vNa 'vilja'. 

I ordet gres, plur. gråsar 'gris', har ett urspr. långt i övergått till e. 
Götlind har blott belägg på sing. gris, plur. gråsar från Mark och Kind. I 
andra, mera centrala delar av Vgl. har dock liksom i Sätila övergången 
inträtt i både singularis och pluralis. Götlind förklarar denna företeelse 
med att längden hos stamstavelsens vokal i pluralis reducerats genom 
två eller flerstavigheten, och att det sålunda uppkomna korta i-ljudet 
därefter som vanligt övergått till e. Sedan har pluralens vokal på analo-
gisk väg överförts till singularis. Övergången drabbar främst det område, 
där långt y övergått till långt u (Götlind—Landtmanson 1 s. 152). Sätila 
ligger dock utanför detta, men ej längre bort än att påverkan från 
området ifråga kan ha gjort sig gällande. Såsom varande beteckning för 
ett av de vanligaste husdjuren borde väl gris vara ett typiskt vandrings-
ord och ha följt handelsvägarna. Längs någon sådan har väl kanske 
formen gres vandrat in i Sätila från det inre av Vgl. Eller kommer formen 
gres från pluralis i sammansatta ord som smågresar? Avser Götlind detta 
med sin formulering? Eller härrör formen gres från en tidigare kortstavig 
förled i sammansatta ord av typen grisafot? 
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Om diftongering 
WesAn anför som ett utmärkande drag för en stor del av det sydsvenska 
dialektområdet med tillägg av norra Halland och södra Vgl., att e difton-
gerats (WesAn 1948 b s. 18). Om utbredningen se även karta 75 hos 
Götlind—Landtmanson 1 och karta 41 (s. 14) hos Benson 3, 1969. Julius 
Swenning, som närmare undersökt denna företeelse, drar nordgränsen 
för diftongområdet genom Kulling, södra Ale och Vättle, och låter den 
löpa ut i Göteborgstrakten. Emellertid var redan på hans tid, dvs. omkr. 
1910, diftongen stadd i utdöende inom områdets nordligaste härader 
(Swenning 1909 s. 13 ff.). Sätila hade i böljan på 1900-talet ganska 
allmänt diftongering av e. Nuförtiden är det rätt sällsynt att få höra 
diftong där; endast äldre personer använder den i någon större utsträck-
ning. Hos ungdomar kan man få höra den sporadiskt. Jag har en känsla 
av att det då i rätt många fall är på skämt eller medvetet arkaiserande. 

Diftongering inträder efter vissa bestämda regler, och diftongproduk-
tens kvalitet varierar. I Sätila är den vanligen a4. Ex.: brlqar 'bred', åt,la 
'elda', haim 'hem', stam 'sten', grajp 'grep', Iiiidar 'hel'. Diftong före-
kommer sålunda i genuin dialekt framför vokal eller i slutljud sedan ett d 
fallit, samt framför vissa konsonanter som I, m, n, p, s, t och v (Göt-
lind—Landtmanson 1 s. 284 ff.). 

Swenning visade, att diftongerna i Sydsverige icke är de gamla urnor-
diska, vilka har bevarats i norrländska, östsvenska och gotländska mål 
samt i de norska dialekterna utan sekundära, uppkomna under en senare 
tid. Denna slutsats drar Swenning bl. a. av att diftong i folkmålen uppträ-
der även i sådana ord som aldrig haft ursprunglig diftong, t. ex. braty, 
freyda, sa!, (Swenning 1909 s.108 ff.). Swenning anser att utvecklingen till 
sekundär diftong tagit sin början omkr. 1450. Se vidare t. ex. Wigforss 
1913-18 s. 665 ff., Hedström 1932 s. 100 ff. och senare Benson 3, 1969 s. 
15. Swennings teori har blivit så gott som allmänt antagen. Götlind 
hävdar emellertid, att det är de urspr. diftongerna, som levat kvar i 
Sydsverige (Götlind—Landtmanson 1 s. 294 ff.). Ett av hans främsta 
argument är, att detta var kulturellt och ekonomiskt samt i kommunika-
tionshänseende isolerat och avsidesliggande, sett från såväl Sverige som 
Danmark. Därför skulle det ha möjligheter att bilda ett språkligt relikt-
område. Trots detta tycker jag ej, att Götlinds argumentering är fullt 
övertygande. En brist hos honom är, att han ej alls tagit hänsyn till 
runstensmaterialets vittnesbörd. Swenning ger exempel på runstenar 
från Sunnerbo och Västbo, vilka stenar vid mitten på 1000-talet i de allra 
flesta fall uppvisa monoftongerade former (Swenning 1909 s. 142 ff.). 
Just dessa härader i Småland ansåg Götlind tillhöra de mest isolerade 
trakterna i hela det dåtida Sverige. Dessa monoftonger på småländska 
runstenar synes ju tala mot Götlinds teori, men fullständigt bevisande får 
de dock knappast anses vara, då det ej är säkert, att runristaren varit 
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från den ort, där stenen står. Man kan kanske göra ännu en invändning 
mot Götlinds teori, nämligen att det sydsvenska diftongområdet med 
västra Småland som centrum ej var så isolerat som man tidigare tänkt 
sig. Utefter de stora åarna gick livligt trafikerade handelsvägar, och till 
skydd för dessa anlades vid, eller i närheten av varje åmynning ett fäste. 
Sålunda byggdes Lagaholms slott vid ändpunkten för Lagastigen, Halm-
stads slott till skydd för Nissastigen, Falkenberg vid Ätrastigen och 
Hunehals på en halvö längst ut i Kungsbackatjorden med uppgift att 
skydda Kungsbackaåns och Rolfsåns mynningar. Särskilt de tre först-
nämnda slotten var viktiga. De stora halländska åarnas betydelse för 
handel och kommunikationer under medeltiden kan knappast överskat-
tas. Vanligt var, att unionstidens adel residerade på fästningarna ute vid 
kusten, och hade stora områden i förläning såväl i Halland som på andra 
sidan riksgränsen, i Småland och Västergötland alltså. Se Lönnroth 1938 
s. 159 if. Skåne, som ju också till största delen tillhör diftongområdet, 
hålls av historikerna för att ligga i centrum av danska riket under 
medeltiden. Se t. ex. Arup 1932 s. 142f., 164 ff. Längs de halländska 
ådalarna har, som Natan Lindqvist påpekat, en del språkdrag vandrat 
från kusten inåt landet (Lindqvist 1943 s. 60). Man torde kunna tänka sig 
en vandring i motsatta riktningen, från Småland, vars västra del Swen-
ning ser som uppkomstområde för de sekundära diftongerna, ut till 
kusten och vidare till de omgivande trakterna i norr och söder. Swen-
nings mening är klart bättre underbyggd än Götlinds. 

3.3. ce-ljudet 
I de flesta fall motsvarar dialektens ce-ljud det regionala riksspråkets. 
Sålunda har övergången e>ei allmänt inträtt, utom framför ghi, där e' 
övergått till i' (WesAn 1951 § 7). Ex.: epta 'äta', lem 'läsa', bcels 'bäck', 
ceg 'ägg', bcegk 'bänk', kvel 'kväll', hettar 'händer', ,yeZa 'tjäle', bra 

fje_eZa 	m. fl. Om gammalt kort i framför gh, se ovan. 
Götlind uppger, att Stockholms-e (lm. a) förekommer i delar av Kind, 
Mark och Bollebygd, samt i häraderna närmast Göteborg (Göt-
lind—Landtmanson 1 s. 250f., 253, 255). Jag har, såvitt jag kan erinra 
mig, aldrig hört detta uttal i Sätila, men det kan naturligtvis bero på en 
rad faktorer. 

Det samnordiska långa e-ljudet har, liksom i hela södra delen av 
landet, övergått till långt ce. Nordgränsen för sådant te går enligt Berg-
man ungefär vid de mellansvenska sjöarna (Bergman 1921 s. 104). Ex.: 
fc_e 'fä', trce 'trä', ket 'lät'. 

I orden nekon 'naken', veY3 'valp', laxen 'kvarn', hbeta 'arbeta', 
chbeta 'arbete' samt lera 'göra' återgår dialektens former på fsv. näkin, 
fvn. hvelpr, fvn. kvern, fsv. ärvofia el. en form med er- i Ity. samt på fvn. 
ger(v)a. Se Hellquist 1939, SAOB A 2066, 2096, 0. von Friesen 1934 s. 
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123 ff. Tanken på avljud kvarn:kvärn (Kock 1906 s. 237) bör avvisas. 
Öppning kort ä till kort a har ej inträtt i ljudförbindelsen vär (WesAn 
1951 § 35). Teorien om utebliven öppning förklarar även vokalismen i 
mera 'vara' och kmerka 'kvarka' (en hästsjukdom). 

Ortnamnet Björlanda har uttalet byelana. Som synes är vokalisationen 
en helt annan i dialektuttalet än i den officiella formen. Förleden innehål-
ler (SOÄ 9: 1 s. 155) ett fsv. biärgh, bruten sidoform till riksspråkets 
berg. Byn Björlanda ligger på en liten, av kullar omgiven slätt. Formen 
Björlanda torde bero på ett missförstånd av den i talspråket kvarlevande 
formen, och håller nu på att slå igenom i de yngres uttal. Skriftformer 
som Biör(n)lande möter alltsedan 1570-t. 

3.4. y-ljudet 
Det gamla korta y-ljudet bevaras i uddljud samt framför nd, ng och nn 
(åtm. i vissa fall; jfr Götlind—Landtmanson 1 s. 242ff.). Ex.: yd 'oxtöm' , 
hprida 'hynda', syn 'synd'. Eljest har övergång till ö-ljud inträtt. I rspr. 
kvarstår y-ljudet i regel (WesAn 1951 § 67). 

Sätilamålet har bevarat gammalt långt y-ljud. Ex.: sy 'sy', grpta 
'gryta', npsa 'nysa' osv. Inom stora delar av Vgl. har annars långt y 
övergått till u (WesAn 1948 b s. 26). Denna övergång är en av landska-
pets bäst kända dialektegendomligheter, och när utbölingar vill härma 
västgötarnas språk, brukar de konsekvent utbyta alla långa y-ljud mot u. 
Enligt Götlind är Falbygden centrum för övergångsområdet. Dock utbre-
der sig detta över rätt stora delar av Vgl. Av intresse för mitt vidkom-
mande anser jag blott övergångens västgräns vara. Från Redväg går 
denna söderut in i Kind, vars fyra nordvästligaste socknar Tvärred, 
Dannike, Finnekumla och Ljushult har övergång långt y>1.1; i Mark har 
de fyra nordöstligaste socknarna Skephult, Fritsla, Kinnarumma och 
Seglora drabbats av den. Gränsen fortsätter därefter norrut och går 
mellan Hyssna och Seglora, Nårunga och Bälinge, Eggvena och Södra 
Härene, och fortsätter vidare norrut genom Barne och Kållands härader 
fram till Vänern. Kållandsö vacklar mellan y och u i sitt uttal (Götlind 
—Landtmanson 1 s. 247). 

Det samnordiska ju har utvecklats till y eller fy i större utsträckning än 
i rspr., som har övergång iu>y blott efter r och 1 föregånget av annan 
konsonant (WesAn 1951 § 11). Ex.: by 'bjuda', nra 'njure', nita 'nju-
ta', migkar 'mjuk', _Opar 'djup', iffiska 'ljumske', uv 'tjuv', jgvar 'juver'. 
Dessa former använde »de gamle», men nu håller riksspråkets på att 
totalt undantränga dem. Emellertid är det genuina Sätilamålets y-former 
ett typiskt västligt drag i dialektens ljudlära. Götlind uppger, att sådana 
finns främst i häraderna utmed Göta älv och angränsande delar av Vgl., 
medan centrala, östliga och nordliga trakter i landskapet har ju (Götlind 
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—Landtmanson 1 s. 222). Övergång till y anträffas också i Bohuslän, 
Dalsland och vissa dalska sockenmål. Jfr no. by, nyte, nyre osv. 

I Sätila förefaller y-ljudet ha bevarat sin slutna karaktär, lmalf. y även 
i de fall då det förekommer som kort. I riksspråkspåverkat tal hör man 
ibland kvaliteten y. 

3.5. 0-ljudet 
Dialektens of-ljud är av varierande ursprung. En vanlig företeelse är, att 
det motsvarar gammalt kort y, som sänkts till 0 i ungefär samma omfatt-
ning och efter samma regler som gäller för sänkningen av kort i till e 
(WesAn 1951 § 67). Några ex.: låta 'lyfta', båga 'bygga', nog 'rygg', 
tåka 'tycka', va åksna 'vara brunstig' (om kor), fåla 'fylla', hågka 
'rynka', kråp4iga 'krympling'. 

Sätilamåle-t ilar också ö som motsvarighet till fvg. långt 0, au och oy 
(Götlind—Landtmanson 1 s. 268, 272, 277). De två diftongerna har nämli-
gen kontraherats till 0 (WesAn 1951 § 10). Ex.: Mor 'klor', såka 'söka', 
bon 'bön', grånar 'grön', snåra 'snöre', sot 'söt', håna 'höna', jåpa 
'handfull', åga 'öga', låsa 'lösa'; Aok 'rök', ,5åra 'köra' osv. Som framgår 
av ex. har ofta 0 (<fvg. långt 0) öppnats till o framför n. Vid förkortning 
framför konsonantgrupp synes vacklan råda. Jag tror mig sålunda ha 
hört former som trOsta 'trösta', bkOta 'blötte', men å andra sidan meta 
'mötte', tårna 'tömma', hov 'höst'. Götlind uppger, att ö-ljudet i regel 
bibehåller sin slutna karaktär även vid förkortning (Götlind—Landtman-
son 1 s. 269, 273, 278). Det är därför möjligt, att uttalet med o är 
påverkat av rspr., möjligen är det också rent tillfälligt. Öppningen till o 
framför n bestyrks av Götlind. Den är vanlig i södra Vgl. De norra och 
mellersta delarna av landskapet har slutet ö även i denna ställning. 

I ordet .gåka 'släcka', fsv. släckia, fvn. slOkkva, no. skkkja, synes 
utvecklingen ha varit en smula komplicerad. Hellquist ansätter som 
utgångspunkt ett *slakwian, som väl sedan blivit *släkkwa e. d. genom i-
omljud, och denna form torde sedan ha övergått till slOkkva genom w-
omljud varpå v fallit bort, och man fått den nuvarande formen (jfr 
Noreen 1904 §59: 1, 69:6). En liknande utveckling som i Måka föreligger 
kanske i ordet ståka 'stänka', vars grundform enl. Hellquist var *stank-
wian (Hellquist 1939); i fsv. hette det stänkia, i fvn. stOkkva. Götlind 
uppger för dessa båda ords vidkommande ö-vokalism från huvuddelen 
av Vgl. (Götlind—Landtmanson 1 s. 262 f.). Också gammalt kort ö mot-
svaras av lmalf. Ø.  Ett säkert exempel är snågar 'ren, prydlig'. 

3.6. u-ljudet 
Den centralvästgötska övergången av långt y till u har ej inträtt i Sätila. 
Om denna se närmare ovan under y-ljudet. 

Dial. har i några fall u-ljud motsvarande riksspråkets o, öppet eller 
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slutet. Det heter sålunda hu 'hon'; vidare används u- som nekande 
prefix. Ex.: eijamn 'ojämn', Ctsams 'osams' osv. Däremot förekommer ej 
sådana former som bru 'bro', ku 'ko', tru 'tro' och bu 'bod' i Sätila. 
Troligen har sådana västnordiska språkdrag tidigare funnits där. En by 
heter bila 'Bua', vilket av SOÄ 9: 1 s. 158 förklarats som innehållande 
plur. av buä 'bod'. I våra dagar håller både formen hu och u- som 
nekande prefix på att undanträngas av riksspråkets former. Uttal med u 
för riksspråkets o i fall som ovan nämnda förekommer enl. Wess&I mera 
allmänt i Bohuslän, Dalsland, västra Värmland och delar av Dalarna, 
samt i enstaka ord, förutom på västgötskt område, i västra Hälsingland 
samt Ångermanland (WesAn 1948 b s. 52). 

Götlind uppger, att fvg. kort u övergått till u framför och Il i orden 
skuZ 'skåra', smtgar 'hal', hul 'hull', gul 'gull' och ful 'full' (Göt-
lind—Landtmanson 1 s. 209 ff.). Detta uttal finns även i Sätila, åtminstone 
som regel. 

3.7. a-ljudet 
Öppet a-ljud kan i riksspråket blott förekomma som kort. Helt annorlun-
da förhåller det sig i många svenska dial. bland dein vgm. Här kan ett 
öppet a-ljud vara både långt och kort. 

Från riksspråksformerna avviker Sätiladialektens sta4 'stal', Mtar 
'flat' och an 'aln'. Det är visserligen så, att gammalt kort a i enstaviga 
ord oftast fått övergång till a i samband med stavelseförlängningen, men 
tydligen har utvecklingen till a i de två förra orden uteblivit efter och t. 
Formen an 'aln', har väl utvecklats ur fsv. alm (Götlind—Landtmanson 1 
s. 95). Man kan tänka sig, att a-ljudet framför bevarat sin öppna 
karaktär, och att synkope av i uppträtt senare (Götlind—Landtmanson 
a.st.). Därefter har 4 och n sammansmält till supradental, g, el. kaku-
minal rk, vilken senare »uttunnats» till dentalt n. Det är nämligen vanligt, 
att äldre kort a i tvåstaviga urspr. kortstaviga ord bevarat sin öppna 
kvalitet framför 4, p och t. Ex.: bå4a 'prata strunt', geaan 'galen', gåta 
'gata', skåta 'skata', låta 'lata', skvåZa 'skvala', skåpa 'skapa' och sklila 
'skala; springa iväg'. Jag har antecknat a även framför r i fåra 'fara' v., 
fårat 'farit'. 

Dialekten har a-ljud i orden låra 'lera', fiar 'fler', nar 'ner', mar 'mer' 
och sar 'ser'. Ex. hu dat når 'hon föll ner'. Det berättas att en bondhus-
tru som serverade drängen ytterligare ett glas svagdricka ur en kagge 
yttrat: »vell du ha mer ska du få mar». Götlind förklarar vokalismen med 
att diftongen m framför ett r inom stora delar av diftongområdet monof-
tongerats till a och ej som i vanliga fall till e (Götlind—Landtmanson 1 s. 
286f.). Enligt honom har så gott som hela Mark a i dessa ord. 

Genuint i Sätila är da 'de'. Här antar Götlind en svagtonsutveckling 
som orsak till a-vokalismen (Götlind—Landtmanson 1 s. 287). Möjligt är 
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enligt honom också, att ett r bortfallit, och att monoftongering till a i 
samband därmed inträtt. Nu torde väl utgångsformen för dg under alla 
omständigheter ha varit ett *fiwiR (Götlind—Landtmanson a.st.). I alla 
händelser beror väl r-bortfallet på svagton. Detta torde ha inträffat under 
runsvenskans tid (WesAn 1951 § 30). Som Swenning sätter genomföran-
det av den sekundära diftongeringen till omkring 1450 och Wigforss ca 
100 år tidigare (Swenning 1909 s. 140, Wigforss 1913-18 s. 662), innebär 
detta, att någon sekundär diftongering enl. Götlind aldrig inträffat i ordet 
da, något som ju väl stämmer med hans åsikter om denna. Om Götlind 
mot förmodan har rätt bör utvecklingen ha varit freiR>fiai>da. Om 
hithörande problem se vidare Moberg 1953 s. 87 ff. särsk. s. 95, 114 och 
Jansson 1954 s. 97 ff. 

Sätilam'ålet har a-vokal i orden kati 'korg', paik 'pojke' och ståpa 
'stoppa'. Här föreligger tydligen en utveckling o>e>a. Svårare är att 
finna förklaringen till den. Götlind antar, att kag är »ekvivalent» till det 
vanligare ketj (Götlind—Landtmanson 1 s. 175). Om de båda övriga orden 
har han intet att säga. Alla tre är inlånade i svenskan (Hellquist 1939). 

b. Bakre vokaler 
3.8. a-ljudet 
Det samnordiska långa a-ljudet, som i y. fsv. övergick till å kvarstår i 
några ord framför n. Detta förekommer inom ett bälte från Me-Skövde i 
norr till Mark i söder (Götlind—Landtmanson 1 s. 124), ett bälte, som 
även omfattar norra Halland (Wigforss 1913-18 s. 261 f.). Ex.: måna 
'måne' (jämte sms.), Managan 'garn, spunnet av blånor', span 'spån', 
pZånabok 'plånbok', låna 'låna'. Varken Götlind eller Wigforss uttalar 
sig om anledningen till att a-ljud kvarstått i denna ställning. Att så skett 
måste väl bero på att det följs av nasalen n. Jfr att Karl-Hampus 
Dahlstedt redovisat samma förhållande i Pitemålet (Dahlstedt 1956 s. 
21). 

Ibland har i rspr. en övergång av urspr. kort a till å ägt rum, beroende 
på tidig förlängning. Så har skett i uddljud, framför rdh och framför vissa 
konsonantgrupper, »särskilt mb, nd, ng och Id, där nsv. fortfarande har 
kort vokal» (Wess61 1951 § 62). Det antas, att även här inträtt förläng-
ning, så övergången långt a till å och därefter förkortning. I dialekten är 
förhållandena något annorlunda. Uddljudande kort a har visserligen 
förlängts, men kvarstår som a. Det heter nämligen åka 'åka', likar 'åker' 
(jämte sms.), ågra 'ångra'. Motsvarande föreligger även i inljud. Ex.: 
Mar 'hård', stag 'stång', lågar 'lång', skågra 'ljuda dovt, skaka'. Här 
står som synes a framför urspr. rå och framför ng (jfr Götlind—Landt-
manson 1 s. 100 och Lundeby 1951 § 4). Dock heter det gq.4 'gård' och 
gdZbo 'granne'. Framför de övriga ovan uppräknade konsonantförbindel-
serna ifråga har kort a antagit en sluten karaktär, men övergång till å har 
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ej ägt rum, möjligen beroende på sen förlängning, och därefter förkort-
ning framför konsonantgrupp. Ex.: kam 'kam', körna 'kamma', dam 
'damm', ban 'band' san 'sand', gran 'grand, smula', åna 'andas'. Kort 
slutet a uppträder även framför vissa andra konsonanter än de ovan-
nämnda. Ex.: tråmpa 'trampa', dans 'dans', krans 'krans', bast 'bast', 
fast 'fast', håda 'hade'. 

Ordet sqg 'såg, sågverk' utgår enligt Götlind från stamvokalen å i en 
del av södra Vgl. (Götlind—Landtmanson 1 s. 93). Detsamma gäller 
verbet såga 'såga'. Ordet får 'plogfåra' har enligt Götlind vanligen 
uttalet » i Vgl. (Götlind—Landtmanson 1 s. 158). Han har dock ett par 
belägg på formen for från Hajom och Hyssna i Mark och från Västra 
Frölunda. far är också den i Sätila förekommande formen. Götlind 
förmodar» vara »ekvivalent» med». Detta är diskutabelt. I fsv. finns 
en biform far vid sidan av for (Söderwall 1884-1819). Noreen håller före, 
att far är en avljudsform till for (Noreen 1904 § 179). Jfr också Björseth 
1946 s. 88. Även om man kan känna sig tveksam inför Noreens (och 
Björseths) förklaring måste skillnaden mellan» och far gå långt tillbaka 
i tiden. Se numera Hedström 1948:2: 1 s. 36 ff., särsk. s. 40 ff. 

3.9. o-ljudet 
I genuin dial. torde o-ljudet vara mera sällan förekommande, eftersom 
det ersatts av e (WesAn 1951 § 69). Under inflytande från rspr. håller o 
nu på att undantränga e, vilket dock ännu håller sig segt kvar. 

3.10. a-ljudet 
Vissa avvikelser från rspr. finns att notera. Formen åksa 'oxe' som 
förekommer i äldre dial. är enligt Götlind—Landtmanson 1 s. 171 den 
vanliga formen i Vgl. I orden håZka m. 'halka' och 4uuEka v. 'tvätta' 
motsvaras dialektens a av riksspråkets a. Västligt inflytande kan förmo-
das föreligga i detta fall. Jfr no. hålke (Knudsen—Sommerfelt). En biform 
till no. sval är svaal (Aasen). 

3.11. o-ljudet 
I dial. förekommer o ofta som ersättning för riksspråkets korta o- och u-
ljud, i ex. som tåga 'tugga', 6kar 'tjock', bok 'bock', höga 'hugga', saga 
'sugga', bögka "bunke', skågka 'förstukvist', lökta lukta', mo/ 'mull', 
målvarp 'mullvad', dönyar 'dum'. Slutet o anträffas främst framför långt 
g, k, m och framför ng. Jfr Lundeby 1951 § 20. 

Ordet fågel har uttalet MA, pl. föga. De fsv. formerna var foghl el. 
fughl, pl. foghla(r) el. fughla(r). Sandström förklarar formen med att -gh-
i fughl fallit »i tautosyllabisk förbindelse ghl med ersättningsförlängning 
för vokalen. I heterosyllabisk förbindelse -ghl- däremot förlängdes gh till 
y. Således uppstod i böjningsschemat för fsv. fughl en växling sing. *PI, 
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pl. fugglar. Denna utjämnades åt ömse håll: fk/Z, fa 	fugglar. 
Pluralis fugglar övergick till foga. Böjningsschemat fijya, foga utjäm-
nades i sin ordning åt ömse håll till fuya, fuga och finaZ, fogka, former 
som i nutida dial. äro ungefär lika vanliga» (-Sandström 1910112 s. 37f.). 

c. Mellanvokaler 
3.12. ii-ljudet 
Som tidigare påpekats (se avsnitt 1.1. ovan) har de flesta västgötadia-
lekter bevarat skillnaden mellan gammalt kort o och gammalt kort u. 
Detta senare förekommer i betydligt större utsträckning än i rspr. även 
inom den västliga del av landskapet där stamvokalen i flera fall återgår 
på kort o än på kort u, som är vanligare österut. 

Sätiladialektens a-ljud är av rätt varierande ursprung, och motsvaras 
av flera olika vokaler i rspr. Sålunda förekommer denna vokal framför 
urspr. gh i gamla kortstaviga ord. Ex.: /tag 'råg', hug 'håg', trug 'tråg', 
belga 'båge', hetga 'komma ihåg'. För västgötamålens del räknar Sand-
ström med att ii-ljudet i ex. ovan härrör från ett kort o, som övergått till 
a framför gh. Kvarlevande från fsv. anser han däremot vokalen vara i 
ex. som stetva 'stuga', stnet4a 'smula', lAtina 'blunda', spetta 'spotta', 
galv 'golv' (Sandström 1910-12 s. 23, 26 ff.). Riksspråkets former återgår 
än på kort o, än på kort u i dessa fall. 

I ordet /Ma 'börda' anser Sandström att en utveckling 0>u framför 4 
föreligger (Sandström 1910-12 s. 30). 

Det korta u-ljudet förefaller i Sätila ganska väl hålla sina positioner 
emot riksspråkets angrepp. 

3.13. e-ljudet 
WesAn konstaterar att kort o, som uppstått genom a-omljud el. den 
yngre fsv. övergången ä>ö, haft ett öppet uttal under y. fsv. tid, och att 
härigenom uppstått ett ljud mellan å och ö, lmalf. e (WesAn 1951 § 69). 
Detta är ymnigt förekommande i vgm. men saknas i rspr., man har där 
lagt bort det, eftersom det ej ansetts »fint nog». Emellertid inträffade 
detta sent, först under slutet av 1800-talet, och på 1900-talet (WesAn 
1951 § 154). Ljudet har i rspr. sammanfallit med det å, som uppstått ur 
äldre långt a. 

Götlind uppger, att ett fvg. långt a övergått till e i vissa enskilda fall 
liksom i svagton, ofta i närheten av ett /. Detta är särskilt vanligt i ordet 
slå sk, vilket är vanligt i dialekterna. Av Götlinds formulering (Göt-
lind—Landtmanson 1 s. 126) att döma menar han, att a övergått til e utan 
några mellanstadier. Kanske får man dock ändå anta, att övergång av 
långt a till å först skett som vanligt är, och att detta å sedan försvagats 
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till e, måhända under inflytande av systemtvång. Kort å måste ha varit 
mycket sällsynt. En liknande utveckling torde föreligga i ordet ner 'när'. 
Jfr många svenska dialekters når, no. och da. når. 

I allmänhet härrör dock dialektens e-ljud från kort o (Götlind—Landt-
manson 1 s. 156). Ex.: sen 'son' öksadrep 'dropp från den utskjutande 
kanten på ett yttertak', bera 'borra', pösa 'påse', mima 'mosse', heZ 
'hål', sket 'skott', bret 'brott'. I ordet sep 'svamp' har fvg. q haft samma 
utveckling som fvg. o. Detta ord förekommer allmänt över hela Vgl. För 
ytterligare ex., se ovan under u-omljudet. 

3.14. a-ljudet 
Mellanvokalen a har uppkommit i mindre betonad ställning genom för-
svagning av någon annan vokal. Denna försvagning har framför allt skett 
i slutljud, men även i mellanstavelse. 

I allmänhet kvarstår a-ljudet oförsvagat. Bland undantagen märks 
namnet Håkan, vilket i genuin dial. har formen håka. Ordningstalen på 
fsv. -andi, rspr. -onde har alla övergång till -ana. Genom försvagning av 
-ar till -ar i svagton har också former som setmar 'sommar', kepar 
'koppar', håmar 'hammare' och pepar 'peppar' uppkommit (Götlind—
Landtmanson 1 s. 311ff.). Det heter håmar i södra och mellersta Vgl. 

Liksom i rspr. övergår ett e i svagton till a. Några särskilda ex. härpå 
torde ej behöva ges. 

I supinum av starka verb har ändelsen -it blivit -at. Ex.: skrevat 
'skrivit', bretnat 'brunnit', osv. På försvagning av samma slag beror det, 
att skriftformen Sätila blivit s&tala i uttalet. 

En i götamål vanlig företeelse är, att pluraländelserna -er och -or 
sammanfallit i formen -ar, och likaså, att -o försvagats till -a (WesAn 
1951 § 159). Ex.: prchtar 'präster', gåtar 'gator', skåtar 'skator'; tia 'tio', 
da tråska 'de tröskade'. 

Ändelserna -tyd och -rud i ortnamn försvagas i allmänhet till -ra, 
varför man i fall då så skett ej av uttalet kan avgöra vilket suffix som 
föreligger. Ett ortnamn från Sätila i vilket suffixet -ryd ingår, är Smäl-
teryd, uttalat smctltary utan försvagning av ändelsens voka1.3  

3  Senare leden är tydh 'röjning', förleden subst. smält smcejt 'osmerus eperlanus, nors'. Se 
vidare NoB 29, 1941, s. 158 f. Annorlunda SOÄ IX: 1 s. 184. Jfr Feilberg smelt 'osmerus 
eperlanus', Falk-Torp smelt med angivande av att ordet är danskt och Aasen smeka, f. 
'gadus minutus'. Kanske är smält ett lånord från danskan. Det berättas fortfarande hur 
man på 1800-talet fångade så mycket smält 'nors' i Storån strax nedanför gården att 
bönderna ibland kunde lasta vagnar fulla av fisk och köra ut och sälja. Fisken lär också ha 
kunnat användas som gödningsmedel. Ån har i sitt nedre lopp kunnat heta *Smelteå. SOÄ 
a.st. anger som äldsta belägg Smelterydt 1526. För exempel på att ånamn kan ingå i namn 
på -rydlröd se OGB 6: 1 s. XLIII. Ordet smält användes numera sällan. 
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Halvvokaler 
Till gruppen halvvokaler är blott w-ljudet att räkna, då jag placerat j 
bland konsonanterna. 

1. w-ljudet 

I äldre sätilabors språk kan man fortfarande få höra w-ljudet bevarat. 
Detta förekommer inom det sydsvensk-götiska diftongområdet, dvs. för 
Västergötlands del främst i Mark och Kind (WesAn 1948 b s. 19). Ex. 
twceta 'tvätta', (synonymt och ålderdomligare är jwidka), §wiga 'tvinga', 
§wa 'två', kwcen 'kvarn', skwieta 'skvätta', skwitZpa 'skvalpa'; w före-
kommer efter konsonant och i vissa fall i nutida uddljud, då motsvarande 
gammalt kw-, t. ex. i tuttar 'vit'. Emellertid håller w på att dö ut i dial., 
och ersättes, liksom i rspr. av v. 

Konsonanterna 
1. Klusiler 
1.1. b-ljudet 
Sätiladial. överensstämmer med rspr. i behandlingen av b-ljudet. 

1.2. p-ljudet 
Den tonlösa motsvarigheten till b är p. Som enkelt kvarstår detta oför-
ändrat i alla ställningar. Sätila ligger liksom det övriga Vgl. — förutom 
landskapets obetydliga skärgård — utanför det kustområde, som har 
övergång av p, t, k mellan vokaler och i slutljud efter vokal till b, d och g. 
Detta dialektdrag förekommer på svenskt område i västra Blekinge, 
Skåne, sydvästspetsen av Småland, Halland och Bohuslän (WesAn 
1948b s. 18). Just övergången av p, t, k till b, d, g har säkerligen 
uppfattats som en typisk danism. 

Ett av de mer framträdande bland de drag som skiljer östnordiskan 
från västnordiskan är den olikartade behandlingen av konsonantförbin-
delserna mp, nt och nk (WesAn 1951 § 16). Dessa assimileras på västnor-
diskt område allmänt till pp, tt och kk men kvarstår — frånsett i verben — 
på östnordiskt. Västsverige har fler fall av nasalassimilationer än Öst-
sverige, då den förra landsdelen även i detta avseende rönt påverkan 
västerifrån (WesAn 1948 b s. 52 ff.). Olika meningar har framförts om 
orsakerna till assimilationerna. Se vidare Noreen 1904 § 235, Götlind—
Landtmanson 2s. 61, 74, 83, Moberg 1944s. 15ff., 25, 181, WesOn 1951 
§16. 

I Sätiladial. finns rätt få fall av assimilation mp till pp. De som 

3-859072 Sv. Landsmål 
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förekommer anträffas även i övriga delar av Vgl. (Götlind—Landtmanson 
2 s. 61 ff.). Ex.: sep 'svamp', kråp4iga 'krympling', stap 'brödnagg', 
krapt 'trångt' krctpa-  'tränga', hop -lit-en stund'. Ovan uppräknade ord 
syns vara de vanligaste med assimilation. Götlind uppger fler fall av 
assimilation för Götaälvsmålets del än för övriga Vgl. För exempel på 
assimilation nt>tt och nk>kk se under t- och k-ljuden. 

1.3. d-ljudet 
Den tonande frikativan å har bortfallit i inljud mellan vokaler och i 
slutljud. Ex.: sp4a 'spade', gr0 'gröda', gp_ 'god', eiZmara 'Almered'. 
Framför ändelserna -ig, -iga och -an kvarstår däremot d i vgm. (Göt-
lind—Landtmanson 2 s. 3). Ex.: kdi 'ledig', frö& 'frodig', itn@dan 'onö-
dan'. 

Bortfall av å samt efterföljande vokal äger rum i sådana preteritum-
former som kåta 'kastade', nhpa 'ropade' osv., dvs. i trestaviga imper-
fekter av svaga verb. Detta är ett drag, som förekommer i uppsvenska, 
mellansvenska och götiska dial., och anses ju bero på trycksvag ställning 
(WesAn 1951 § 160). 

En vanlig företeelse i vgm. är, att fvg. å bortfallit i förbindelsen år, där 
rspr. har övergång å till d. Belägg på sådana former som for 'foder', vcer 
'väder', finns enligt Götlind över hela Vgl., där svarabhaktivokal ej 
utvecklats i dessa ord (Götlind—Landtmanson 2 s. 8). 

Konsonantförbindelsen rd (<fsv. rå) övergår i rspr. till 4 (WesAn 
1951 § 166). I vgm. liksom i många andra dialekter motsvaras gammalt rå 
i regel av Z. Se Götlind—Landtmanson 3 s. 13. I vissa fall har dialekten 
riksspråkspåverkade former. Exempel härpå är ~Ma— måda 'mörda'. 
Eller också kan påverkan från ord med gammalt rd, som blivit 4 (Göt-
lind—Landtmanson 3 s. 15) föreligga. Ex. hilda håda 'hörde', löda 
— löda 'lördag'. 

I Sätila hör man mycket ofta vid sidan av uttalet med 4 ett dentalt d. 
Ex. se ovan. Uttal med d förekommer i stor utsträckning såväl hos de 
äldre som hos ungdomen. Frågan är, om detta är genuint i dial. eller ej. 
Landtmanson ger en del ord med liknande ljudutveckling från Bolle-
bygds, Sävedals och Askims härader (Götlind—Landtmanson 3 s. 15 ff.). 
Även de övriga supradentalerna, utom y , har ofta ett dentalt uttal i Sätila. 
Detta är tydligen ej så särdeles ungt; min mor uppger bestämt, att uttal 
med dental istället för supradental var något vanligt bland de gamla. 
Enligt Landtmanson har supradentalerna i häraderna närmast smålands-
gränsen och Göteborg utbytts mot dentaler (Götlind—Landtmanson 3 s. 
25). Mot bakgrund av att dental i stället för supradental (eller kakuminal) 
återfinns i häraderna vid smålandsgränsen, i Marks och Bollebygds 
förutom de närmast Göteborg belägna Sävedals och Askims härader 
samt att företeelsen uppges vara gammal bör man ej tänka sig att 
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storstaden Göteborg varit utgångspunkt för språkdraget. Jfr JanzM 1936 
s. 72. Ett r kan ha vokaliserats och fallit bort. 

1.4. t-ljudet 
Enkelt t behandlas som i rspr. Det kvarstår alltså. Skiljaktigheter mellan 
dial. och rspr. finns däremot i behandlingen av vissa konsonantförbin-
delser. 

Konsonantförbindelsen t/ kvarstår ännu. Så är i regel förhållandet 
över hela Vgl. (Götlind—Landtmanson 3 s. 47). Rätt få ex. finns: ,ycetla 'få 
ungar' (om en katt), ,ycethga 'kattunge' är vanligast. De håller sig bra 
ännu. Däremot håller nceila 'nässla' på att utträngas av riksspråksfor-
men. 

Assimilation av nt till tt förekommer i några fall, dock kvarstår oftast 
nt oförändrat. Ex. på assimilerade former är Klätten Idc'etan, namn på ett 
torp, vidare appellativet lacet 'klint' samt bråtar 'brant', det senare i ex. 
som dce va a bråtar h 'det var en brant backe'. 

Konsonantförbindelsen rt uttalas ofta med rent dentalt t, i stället för 
riksspråkets supradental. Kanske förekommer dentalisering av supra-
dentalen inom ett något större område när det gäller (-ljudet än när det 
gäller ci-ljudet. Landtmanson uppger uttal med dental från Askim, Säve-
dal, Mark, Bollebygd, Vättle, Me och Bjärke (Götlind—Landtmanson 3 
s. 23). Man får dock även höra supradentalen t i Sätila, väl under 
inverkan från rspr. 

De flesta perfektparticip av svaga verb ändar i rspr. på -d. Denna form 
återgår på ett äldre -aör, vilket visserligen bevarats i Vgl. dock i formen 
-atar. Se härom Götlind-Landtmanson 2 s. 10, WesAn 1951 s. 61 not 1 
med litt. Man har antagit analogi efter neutrum målat osv. Ex.: matar 
'målad', kålatar 'kallad'. Dock finns d bevarat på ett område vid Små-
landsgränsen, där det alltså heter måZadar osv. Ejder anser, att i målater 
osv. differentiation föreligger, dvs. d har skärpts till t för att icke 
ljudlagsenligt d-bortfall skulle äga rum; ett sådant skulle ha förstört 
formen (Ejder 1945 s. 40). 

1.5. g-ljudet 
Liksom i rspr. bevaras g i uddljud framför bakre vokal men övergår till j 
framför främre. Efter bakre vokal är g som kommer av fsv. gh  klusilt i 
södra Vgl. inklusive Sätila, medan i västra delen av Skaraborgs län 
sådant g är frikativt, lmalf. y, och i östra delen av detta län har det 
utvecklats till ett j (Götlind—Landtmanson 2 s. 15f.). Ex.: 'laga 'hage' 
resp. håya el. håp. Efter främre vokal kvarstår g i Älvsborgs län, men 
övergår inom större delen av Skaraborgs till j. Ex.: vctga 'vägarna' resp. 
vceja. 

Inskott av g (<w) WesAn 1951 § 52, 56) förekommer i ord som snöga 
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'snöa', tiga 'töa'. De håller emellertid på att utträngas av riksspråkets 
former. 

Konsonantförbindelsen dg assimileras till gg. Ex.: fråga 'fradga'. 
Bortfall av g efter vokal äger i vissa fall rum. Orsaken torde vara 

svagtonig ställning. Ex.: da 'dag', dro 'drog', Åm 'rosig'. Orden sag 
'såg, sågverk' och pkg 'plog' tappar aldrig sitt slutljudande g. 

I adj. på -ig bortfallet g regelbundet. Ex.: håla 'roligt', nöta 'nyttigt', 
uhögala 'ohyggligt' osv. 

1.6. k-ljudet 
Liksom i rspr. kvarstår k-ljudet oförmjukat utom framför i, e, ä, y och ö 
(Götlind—Landtmanson 2 s. 38), där det blivit §. Dock heter det kila 
'kittla', bisatt 'kittlig' och kisa 'katt. 

I pronomina mek, dek, sek 'mig, dig, sig' kvarstår ett k. Likaså gärna i 
preteritumformen tQk 'tog'. Yngre personer säga mcej, dcej, scej. 

Konsonantförbindelsen nk assimileras i vissa ord till k-k. Jag har an-
tecknat följande belägg: brceka 'brink', men blott i ortnamn som Ala-
bräckan å4abrceka, ett torp under Bosgården, och vidare den kända 
fykt-as brceka, dretkna 'drunkna', söka 'sjunka', stöka 'stänka', skakar 
'sned' (jfr Götlind—Landtmanson 2 s. 78f.). 

2. Frikativor 

2.1. v-ljudet 
Frikativan v behandlas i de flesta fall som i rspr. Bortfall äger sålunda 
rum i svagtonig ställning i slutljud; ibland försvinner en hel stavelse. Ex.: 
ga 'gav', a 'av', je 'giva', ha 'hava' (WesAn 1951 § 77). Även behand-
lingen av konsonantförbindelserna dv, kv, sv, tv och sky överensstäm-
mer i allmänhet med riksspråkets. Blott i de allra äldstas språk behandlas 
de annorlunda. Se härom under B.1. ovan. 

Genuin dial. har v-ljud istället för riksspråkets g i orden stava 'stuga', 
detya 'duga', kråva 'krage', knåva 'gnaga' och knewda 'gnagde'. Former 
med -v- är vanliga i västliga delar av landskapet. 

2.2. f-ljudet 
I behandlingen av detta ljud syns dial. och rspr. överensstämma med 
varandra. 

2.3. s- och 5-ljuden 
I dial. behandlas ett enkelt s, långt eller kort, som i rspr. Av intresse är 
därför främst en del konsonantförbindelser, vari s ingår. 

Liksom i rspr. bevaras konsonantförbindelsen sk framför bakre vokal 
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och i inljud mellan vokaler. Ex.: ska 'skall', sko 'sko', ska, m. 'skola', 
skånta 'självdött träd', feska 'fiska' osv. 

Konsonantförbindelsen si har i uddljud och ofta i inljud efter konso-
nant uttalet sA. Ex.: se 'slå', Ata 'slita', diksZa 'axeln'. Samma uttal har 
i flera fall förbindelsen ss/ mellan vokaler. Ex.: sp,g4a 'syssla', mckskg 
'mässling'. 

Assimilation av Is till ss förekommer i fictstar 'korvskinn', bdstar 
'bolster', tes 'tills'. 

Bland överensstämmelser mellan dial. och rspr. märks övergångarna 
sj>5, sk i uddljud framför främre vokal till 5, skj>5, och stj>5. Ex.: 5g1 
'sjö', 54 'sju', Ara 'skära', 5e: 'sked', 9ta 'sköta', 5ilta 'skjuta', Ota 
'skjorta', 5ctna 'stjärna'. Som framgår av ex. har dial. bakre sje-ljud. 

Konsonantförbindelsen ssj uttalas med 5-ljud. Ex.: hckYa 'hässja', 40a 
'ryssja'. 

Konsonantförbindelsen sv hör man ibland uttalad 5w. Ex.: 5wetar 
'svettig', 5wcen 'Sven', fictska5w44 'fläsksvål', jwalka 'svalka, tvätta', 
jwitZkabrea 'tvättbräde'. Jag tror mig också ha hört uttalet 4w vid några 
tillfällen. Som så ofta annars är det de äldre, som i sitt språk bevarat 
dessa ålderdomliga drag, de yngre uttalar förbindelsen sv så som sker i rspr. 

Riksspråkets bössa har i dial. uttalet båfja. Jfr no. byrsa, f. 'gevär, 
bössa', och valldamålets bärsa bksa, f. (Peterson 1946). Vi har tydligen 
att göra med samma ord i Sätila. 

2.4. j-ljudet 
Dial. och rspr. överensstämmer i stort sett med varandra. Dock inträder 
i dial. assimilation dj>jj i sådana ord som trep 'tredje', 009 'glädje'. 

2.5. 4-ljudet 
Dialektens 4-ljud saknar 1-förslag. Det har liksom riksspråkets uppkom-
mit dels genom förmjukning av k framför främre konsonant (WesAn 
1951 § 161), dels genom övergång kj>,5 (Wess&I 1951 §49) och dels 
slutligen har tf övergått till 4. Landtmanson uppger pålitligare belägg på 
affricerat uttal från Askim, Bollebygd, Mark och Kind (Götlind—Landt-
manson 3 s. 47). Såvitt jag kan påminna mig har jag aldrig hört detta i 
Sätila, och jag tror inte det förekommer där. Det vanligaste uttalet i Vgl. 
är §. Ex.: jcpr 'kär', 4öta Z 'kjortel', jejta 'tjuta', Otila 'göra upp eld'. 

Konsonantförbindelsen tv- uppvisar i äldre språk formen 4w-. Ex.: 
4wiga 'tvinga', 4wa 'två', jw&ta 'tvätta'. Denna uttalsform är sällsynt 
nu, liksom, fastän i mindre hög grad, 5w- i stället för sv-. 

2.6. h-ljudet 
Vad h-ljudet beträffar finns inga, skillnader mellan dial. och rspr. att 
redovisa. 
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Lateraler 
3.1. I- och 4-ljuden 
Västgötadial. har i likhet med många andra svenska folkmål två slags 1-
ljud, dels det vanliga dentala, lmalf. I, dels det kakuminala, lmalf. 4. Det 
sistnämnda fanns redan under medeltiden (WesAn 1951 § 165). Dessa 
båda ljud, som i rspr. enligt hävdvunnen uppfattning motsvaras av 
enbart dentalt 1 uppträder i Vgl. efter vissa regler. 

Liksom i rspr. är sålunda ett i i uddljud alltid dentalt (Götlind—Landt-
manson 2 s. 44). Detsamma är fallet med ett långt 1, som återgår på fvg. 
långt 1. Ex.: åla 'alla', gul 'guld', ui 'ull', kåla 'kulle'. 

Konsonantförbindelsen rl övergår liksom många andra svenska dia-
lekter till dentalt 1 »om ej association hindrar» (Götlind—Landtmanson 2 
s. 50; 3 s. 17). Ex.: fillt 'farlig', pckla 'pärla', bytlana 'Björlanda'. 
Riksspråkets supradental j förekommer knappast i genuina dialektord, 
däremot i lånord och under inflytande från rspr., vilket inflytande stän-
digt tillväxer i styrka. 

Kakuminalt är /-ljudet mellan vokaler, i slutljud efter vokal, samt i alla 
ställningar efter konsonanterna b, g, k, m, g, p och v (Götlind—Landt-
manson 2 s. 52 ff.). Ex.: &fia 'prata strunt', braZa 'prata strunt', Man 
'galen', Ma 'blå', båNa 'bubbla', sy Z 'syl', gilvaZ 'gavel' osv. Vidare 
förekommer ii inljud före j, k, m, p, v. Ex.: stek 'stjälk', vcegp 'valp', 
gaZo 'golv' osv. 

Det kakuminala /-ljudet är en av de företeelser i dial. vilken bäst 
motstår inflytandet från rspr. Det förekommer allmänt, även bland ung-
domen. Vanliga ex. är gaZ 'gård', jcp4a 'gärde', bo 4 'bord'. 

Tremulanter 
4.1. r- och 4-ljuden 
För svenskans vidkommande har vi i huvudsak att räkna med två typer 
av r-ljud, nämligen främre, s. k. tungspets-r, lmalf. r, och bakre, skor-
rande tungrots-r, lmalf. 4. Sistnämnda ljud är karakteristiskt för syd-
svenska mål och förekommer där i alla ställningar (Sjöstedt 1936 s. 
157 ff.). Beträffande områdets nordgräns hänvisas till Sjöstedt 1936 och 
Elert 1973. I dialekterna norr om denna gräns, i Nordhalland, Västergöt-
land (utom Götaälvsområdet), östra Värmland, sydvästligaste Närke, 
större delen av Östergötland samt i norra och nordöstra Småland har r 
utbytts mot 4 blott i uddljud, då det är långt, i inljud mellan vokaler och i 
slutljud (Sjöstedt 1936 s. 190). Bakre r-ljud i dessa ställningar har nått 
upp i Tyngsjö och Säfsnäs socknar i sydvästra Dalarna (enl. uppgift av 
dåv. fil. stud. Göran Kallin). En närmare precisering av reglerna för 
utbytet av r mot 4 ger Sjöstedt 1936 s. 211 ff. kompletterad av Linde 1968 
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med litt. Övergången r>4 sker i ovannämnda landsdelar under följande 
förhållanden: 

då r-et är uddljudande; 
då det inleder den huvudtoniga stavelsen i sammansatta ords senare-

led och i »upptaktsord»; 
då det inleder en starkt bitonig stavelse; 
då r är långt mellan vokaler och i slutljud. 

Denna Sjöstedts framställning av läget i stort äger naturligtvis relevans 
för dialektens del. Anmärkas må blott, att det ibland är en smula besvär-
ligt att avgöra huruvida ett långt r i inljud har kvaliteten r el. 4. Det heter 
sålunda natp 'rep', hiva 'räfsa', netna 'Rune', vårnug 'vårråg', niena 
'höskulle', ben 'bero', bagant 'bageri', bons 'Borås', batani 'batteri', 
§cia 'kärra', Ölta 'orre', dånafar 'granngårdsbonden', den 'dörr', jce4 
'kärr'. Man hör dock ibland uttal med främre r i sammansatta ord och i 
sådana, där r inleder en bitonig stavelse, särskilt lånord (jfr Götlind—
Landtmanson 3 s. 7 ff.). 

Bortfall av r-ljud (<R) (WesAn 1951 § 30: 3) sker allmänt i Vgl. utom 
större delen av Vadsbo (Götlind—Landtmanson 3 s. 28). Det drabbar 
sålunda pluraländelsen -ar vid subst. Ex.: åksa 'oxar', /Avta 'hästar', 
stegla 'stenar', gråna 'grenar' osv. Formen &åtta 'hennes' går tillbaka 
på en gammal genitiv, hännar. Liksom ofta i rspr. drabbar r-bortfall 
också verbformerna är, var dial. ce, va. Orsaken är den trycksvaga 
ställning i satsen dessa ord ofta intager (WesAn 1951 § 77). 

5. Nasaler 
5.1. m-ljudet 
Verbet tämja heter tetma. Föreligger analogibildning efter den regelrätta 
presensformen? Jfr WesAn 1951 §170. Götlind uppger att särskilt i norra 
och östra Vgl. infinitivformer som tämja förekommer (Götlind—Landt-
manson 2 s. 35). 

Riksspråkets ugn heter om. Götlind antar, att en grundform med v har 
utsatts för assimilation (Götlind—Landtmanson 2 s. 27). Man kan jämföra 
da. ovn, no. omn med Sätilas om, vilken säkerligen är västligt påverkad. 

5.2. n-ljudet 
Skillnader mellan dial. och rspr. finns här blott vid behandlingen av 
konsonantförbindelser. 

Götlind uppger, att ån i regel assimilerats till nn (Götlind—Landtman-
son 2 s. 7). Från rspr. avvikande former, vilka finns även i Sätila, är 
bitna (<*buåna) 'bjudna', vr&ta 'vridna'. 

En i götiska och mellansvenska mål vanlig företeelse är, att nd assimi- 
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lerats till nn (WesAn 1951 § 76). Detta har inträffat i en mängd ord, t. ex. 
ibZån 'ibland', stan 'stund', bina 'binda', vcena 'vända', han 'hund', pl. 
håna 'hundar', men hpnda 'hynda', &enda 'hända'. 

I de flesta fall kvarstår nk oassimilerat som i rspr. Ex.: cegka 'änka'. 
Om undantag se avsnitt 1.6. ovan. 

Ibland förekommer assimilation tn>nn. Ex.: van 'vatten', ben 'bot-
ten'. I dessa ex. föreligger ej svarabhaktivokal efter t (WesAn 1951 § 42). 
Numera kommer mycket ofta riksspråksformen till användning. 

Götlind uppger, att fvg. 4n assimilerats till kakuminalen n (Götlind—
Landtmanson 2 s. 55, 57f.). Jag har blott exemplen an 'aln' och våna 
'stelna, (för)frysa'. Kakuminal har tydligen ersatts av dental i enlighet 
med den tendens till uttunnande av supradentala och kakuminala ljud, 
som ovan konstaterats. 

Ett annat uttryck för denna tendens framträder i dialektens behandling 
av konsonantförbindelsen rn, vars båda komponenter i rspr. samman-
smält till supradentalen q. Uttal med sådan förekommer naturligtvis i 
Sätila, men vanligt förefaller också rent dentalt n att vara. Ex.: hon 
'horn', kon 'korn', kvcen 'kvarn', ban 'barn', håna 'hörn', gen 'järn', 
j&na 'gärna', 5cena 'stjärna', såna 'surna'. Landtmanson uppger uttal 
med dentalt n från bl. a. Sävedal och Bollebygd, samt sporadiskt från 
Mark (Götlind—Landtmanson 3 s. 19 ff.). 

Om n i trycksvag stavelse 
Ett n i trycksvag stavelse förekom främst i substantivets slutartikel, men 
dessutom i en hel del andra adjektiviska och pronominella ord. Den 
senare språkutvecklingen har behandlat detta n på olika sätt. Var det 
urspr. kort, bortfaller det i slutljud av trycksvaga ord och stavelser, var 
det urspr. långt står det kvar (Wess61 1951 § 171). Några ex.: enn>en, 
fem. en>e, mask. dinn>din, fem. din>di, innan>inna, skatan>skata, 
osv. 

Av särskilt intresse är den fsv. ändelsen -in i best. form fem. och 
neutr. pl. I nuvarande dial. heter det sök: 'solen', /låsa 'husen' osv. De 
fsv. formerna var solin, husin etc. Enligt en länge vanlig mening har de 
nuvarande formerna uppstått på så sätt, att n fallit och vokalen nasale-
rats samt öppnats till a (WesAn a. st.). Utvecklingen skulle ha varit 
in>en>cf>g>a (ModUr 1946 s. 35 f.). Teorien stöds av att nasalerade 
vokaler fortfarande lever kvar i det norska Selbumålet (Larsen 1948 s. 
88). Emellertid har den flera gånger varit under debatt. Enligt en annan 
uppfattning, hävdad bl. a. av ModUr och Hedström, beror utvecklingen 
på analogisk inverkan. Bidrag till diskussionen återfinns hos ModUr 
1946 s. 35 ff., 116 ff., Hedström 1948-50:2 s. 107 ff. och Jansson 1951 s. 
331 if., alla med litt. 
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Former som /mesta 'hästarna', påjka 'pojkarna', feska 'fiskarna' är 
genuina i Sätila. 

Vid gamla i-stammar, u-stammar och konsonantstammar uppträder 
former som prcestara 'prästerna' bånara 'bönderna' i best. form plur. 

Subst. öron, n. heter åra, plommon, n. heter Morna, päron, n. pcera; 
riksspråkets lingon motsvaras av kröson (f.) (e) kråsa; för hallon an-
vändes ett annat ord, nämligen bringelebär brigalabcer. Subst. afton 'dag 
före helgdag' heter åfta  (jfr Götlind—Landtman-son 2 s. 89 ff.). Mansnam-
net Håkan uttalades förr håka. I Ånäs fanns två bönder Håkan, stora-
håka och lela-håka. 

5.3. g-ljudet 
Överensstämmelse med rspr. synes råda. 

KAPITEL IV. KVANTITATIV LJUDLÄRA 

Ord innehållande fsv. kort stavelse (typerna fsv. bik 'beck', bora 'borra', 
sitja 'sitta') förlänger vokalen i götamålen. I uppsvenska mål kan i stället 
(liksom i rspr.) tonlös konsonant och r förlängas efter fsv. u (o) och i. Se 
Hesselman i SoS 1 s. 10-25, senast Pihlström 1981. 

Sätiladial. skiljer sig ej vad kvantitetsförhållandena beträffar från göta-
målen i allmänhet. Det heter alltså bek 'beck', kvaa 'kvickrot', /ek 
'lock', måka 'mocka', nökal 'nyckel', drep 'droppande', dröpa 'droppe', 
vet 'vett', böra 'borra', bes 'boss', drösa 'falla ned', mö.sa  'mosse', fiet 
'flott', dötar 'dotter'. Riksspråkets inflytande gör sig dock alltmer gällan-
de, flera ord håller på att utbyta sin kvantitet mot riksspråkets. Framför 
m, framför konsonantgrupp och framför genom assimilation uppkommen 
dubbelkonsonant är vokalen kort. 

KAPITEL V. FORMLÄRAN 
A. Artiklar 

Obestämd artikel 

Den obestämda artikeln har följande former: mask. en el. am 'en', fem. 
e, a, el. ngn gång Ola (mycket föråldrat), neutr. et 'ett'. Ex.: en kår 'en 
karl', e gertg 'en käring', et hatp 'ett rep'. Diftongformerna får numera 
anses vara stadda i utdöende. 

Bestämd artikel 

2.1. Mask. sing. 
Den bestämda artikeln har formen -n el. -an beroende på om ordet slutar 
på vokal eller konsonant. Ex.: stöban 'stubben' , skögkan 'förstukvisten', 
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skon 'skon', h&stan 'hästen', såZan 'salen', Oran 'tjuren', ståoan 
'stenen', brånan 'brunnen', nåkalan 'nyckeln', månan 'månen', kölan 
'kullen', bönan 'bonden', måLan 'målaren'. Landtmanson uppger synko-
perade former som §uri 'tjuren', sten 'stenen' från större delen av Vgl. 
(Götlind—Landtmanson 4 s. 25 ff.). Från Mark och Kind har han dock 
osynkoperade former. Jag har särskilt frågat efter ord med sådant bort-
fall av artikelvokalen, men ej anträffat sådana utom vid ord på -are. 
Hesselman har ett helt avsnitt i »Huvudlinjer i nordisk språkhistoria» om 
sen synkope i Vgl. (Hesselman 1948 s. 89 ff.). Han konstaterar, att dial. i 
landskapets mellersta del är synkoperande, men vid sidan av dessa 
»finns det målområden med föga eller nästan ingen synkope» (Hessel-
man 1948 s. 95). Frekvensen av synkope minskar enl. honom mot väster 
och sydost. »I Kind och SKind och SMark upphöra (praktiskt taget) 
exemplen på //+t; n (nn)+t; s+t, i sht i böjningsformer, n+1 (i namnen på 
-hult). Därmed minska också ex. på andra förkortade former, t. o. m. vid 
haplologi: det tycks vanligen heta betet 'bitit' .och t. o. m. munnen och 
bonnen 'bonden'. Vad som återstår i SÖMark och SKind är huvudsakli-
gen» ... »en ganska konsekvent synkope efter r och tjockt 1 . . .» 
(Hesselman 1948 s. 103). Nu heter det mycket riktigt Utat 'bitit', månan 
'munnen' och bönan 'bonden' i Sätila. Med hänsyn till vad Hesselman 
säger om synkope efter r och kakuminalt 1 måste jag ställa mig en smula 
tveksam till osynkoperade former som jag hört i Sätila efter dessa ljud. 
Formen kan vara ung och ha tillkommit under påverkan från rspr. Även 
om tendensen till synkope är betydligt mindre än i mellersta Vgl. kan den 
ej nästan helt ha försvunnit vid substantiven i sht som synkope föreligger 
vid ett pronomen som an 'annan'. 

2.2. Fem. sing. 
Best. art. ändar i fem. på -a. Ex.: bröa 'bron', köa 'kon', åa 'ån', leja 
'ladan', böka 'boken', s64a 'solen', måra 'modern', Mara 'dottern', 
tål.c.. get 'axeln', sålsna 'socknen' . 

2.3. Neutr. sing. 
Best. art. vid neutrala ord är -t el. -at beroende på om ordet ifråga slutar 
på vokal el. konsonant. Ex.: /Anat 'höskullen', ctpZat 'äpplet', stAljanat 
'svalget', bckranat 'kons könsdelar', håsat 'huset', skötat 'skottet', lånat 
'lånet', bå4nat 'benet' etc. Som synes är formerna osynkoperade. 

2.4. Plur. 
I plur. ändasbest. art. på -a. Ex.: hctsta 'hästarna' elksa 'oxarna', bråara 
'brudarna', köra 'korna', håsa 'husen', åga 'ögonen', dika 'dikena', 
Umana 'hemmanen' osv. 
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B. Substantiv 
Genus 

Dialekterna i hela Vgl. har bevarat grammatiskt genus. De saknar sålun-
da reale. Detsamma är fallet i Bohusläns folkmål och f. ö. i de flesta 
skandinaviska munarter (Janz6f 1936 s. 11). Ur rspr. är grammatiskt 
genus numera försvunnet (se Tegnér 1925). 

Några ex. på grammatiskt genus: &Stan : han; köa: hu; htåsat: dce; 
åkaran: han; gråtpa: hu. 

I somliga fall har ett ord inte samma genus i dial. som i rspr. Särskilt 
vanligt är, att gamla an-stamsord bevarat sitt slutljudande -a och därmed 
också sitt maskulina genus. Ex.: sköka 'skola' , pcena 'penna', låga 'låga', 
gråa 'gröda', sköga 'skugga' osv. I uppsvenska mål har här ackusativen 
på -a fått överhand — utom vid ord, som betecknar levande varelser — och 
som en följd härav har i dessa dial. gamla an-stammar i stor utsträckning 
antagit feminint genus (WesAn 1951 § 136). Å andra sidan har, åtminsto-
ne i vgm., en del trädnamn övergått till fem. Ex.: al, hassel, lönn 
(Götlind—Landtmanson 4 s. 2). Ordet afton i bet. 'dag före helgdag' är 
fem. och har formen erfta. 

Numerus 
2.1. I dial. har den till första deklinationen hörande pluraländelsen -or 
och tredje deklinationens -er sammanfallit i uttalet -ar. Ex.: blötna 
'blomma', plur. 1,46mar, gåta 'gata', plur. gåtar, sen 'son', plur. snar, 
sme 'smed', plur. smear, böna 'bonde', plur. hånar. 

Tämligen många substantiv, såväl maskulina som feminina, vilka i 
rspr. böjs efter andra deklinationen och där alltså har pluraländelsen -ar 
har i dial. kommit att tillhöra tredje deklinationen. Ex.: ncegZar 'naglar', 
vcegnar 'vagnar', Kåkar 'bäljar', vcegar 'väggar', iegar 'ängar', nubbar 
'märrar' (mce4 = sto), britar 'brudar', bröar 'broar', dkar 'dörrar', 
gr-4(par 'grepar', grinar 'grindar', åar 'åar', spcenar el. spcknar 'spannar'. 

2.2. Substantiv, som tillhör andra deklinationen, ändas i plur. på -a. 
Riksspråkets ändelse är ju -ar. Ex.: åksa'oxe', plur. åksa, måsa 'mosse', 
plur. måsa, sMktara 'slaktare', plur. sAåktara, stam 'sten', plur. ståma, 
/tia 'sädesskyl', plur. nia, åga 'ögon', plur. taga,  nåkal 'nyckel', plur. 
nålda. Vokativ av pojkar heter påjka (akut accent). I plur. inträder 
liksom i rspr. synkope vid ord på -en, -el, -er. Ex.: fögal, plur. föga, 
st0a4, plur. st6v4a, båtan, plur. båtna. 

2.3. Riksspråkets fjärde deklination med pluraländelsen -n saknas i ge-
nuin dial. Neutra på vokalslut som bo, dike, tillhör nämligen femte 
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deklinationen, och har alltså samma form i plur. som i sing. Hit har man 
också att föra neutra på konsonant, typen barn. Vidare bror, plur. bror, 
mus, plur. mos. Några gamla rotnomina som Mo, plur. kor, ta, plur. 
tar, vra, plur. vrcer har omljudd plur. på -r. 

3. Kasus 
3.1. Nominativ 
Av den gamla maskulina ändelsen -er är få rester bevarade. Vad som 
finns är framför allt en mängd okvädinsord, ofta av tillfällig natur (jfr 
WesAn 1951 § 137). Ex.: gåpar 'gaphals', jceZmar, smitar (ung.) 'lat-
mask'. 

3.2. Genitiv 
Genitiv bildas oftast genom tillägg av ändelsen -s, liksom i rspr. Geni-
tiver på -a (typen dce ce fåra gaZ) (Götlind—Landtmanson 4 s. 40) har jag 
aldrig hört. Landtmanson uppger sådana från flera härader i Vgl. Där-
emot förekommer uttrycket te låta, som innehåller en gammal genitiv på 
-a (till fsv. luter 'lott'). Att ha sifar te låta betydde 'ha tackor som 
betesdjur mot ersättning i form av ull', och ett dylikt betesdjur kallades 
låta». 

Genitiv av förnamn kan i vgm. sluta på -a, -s el. -es. Genitiv på -a (ex. 
Emila = Emils) förekommer i mellersta Vgl. och genitiv på -s el. -es i 
nordväst och väster (Götlind—Landtmanson 4 s. 41 f.). Bohuslän har 
förnamnsgenitiver på -s (Janze'n 1936 s. 77 f.). 

I Sätila finns åtminstone nuförtiden inga förnamnsgenitiver på -a, men 
däremot är former på -sa allmänna, t. ex. bckgtsa 'Bengts', johånsa 
'Johans', •rlIcsa 'Eriks', johånasa 'Johannes' osv. Kanske är det fråga 
om blandformer mellan typen på -a och den på -s. Man kan också tänka 
sig, att -sa analogiskt spritt sig från sådana namn, där stammen slutar på 
s (t. ex. Johannes) till alla övriga namntyper. 

Kvinnonamnen syns i dial. ha samma genitivböjning som i rspr. Ett 
torp kallas dock stinas, vilket namn troligen innehåller en gen. på -es av 
Stina. 

3.3. Dativ 
Landtmanson uppger, att vgm. bevarat åtskilliga rester av gammal dativ 
(Götlind—Landtmanson 4 s. 51). I mitt material saknas emellertid belägg 
på rester av dativ i substantivformer och adverb(iella uttryck). 

C. Adjektiv 
Västgötskan har en stor mängd målande adj., av vilka många saknas i 
rspr. Särskilt lägger man märke till de många träffande pejorativerna. 
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I min uppteckning förekommer ej särdeles många adj. Jag har dock 
gärna velat få de vanligaste typerna representerade, eftersom vissa 
skiljaktigheter mellan dial. och rspr. finns när det gäller bildandet av adj. 
Jag har följt Landtmansons behandling av adjektivsuffixen i vgm., och 
därvid sökt plocka fram några av de mest representativa (Götlind—Landt-
manson 4 s. 52 ff.). 

1. Adjektivsuffix 

1.1. -a 
Detta suffix förekommer visserligen sparsamt, men är rätt säreget. Två 
oböjliga adj. är vanliga i dial., nämligen fåsa 'fasligt, förskräckligt' (äv. 
förstärkande adv.) och Ma 'ensam'. 

1.2. -ad 
Bland bildningar vari detta suffix ingår, märks främst adjektiverade perf. 
part. av 1:a svaga konjugationen. Ändelsen har enligt C.1.4. ovan for-
men -atar i Sätila. Landtmanson uppger sådana vanliga ex. som bårhal-
satar 'med bar hals', fiåmagatar 'kräsen'. 

1.3. -en 
Denna avledningsändelse är ofta förekommande. Ex. tpkan 'uppkäftig', 
fårvetan 'nyfiken', sptan 'bekymrad'. 

1.4. -sen 
Suffixet -sen används ofta omväxlande med -en (Götlind—Landtmanson 4 
s. 56). Vanliga ex. är kilsan 'kittlig', bågsan 'bångstyrig'. 

1.5. -ig, -hg 
Under inflytande från tyskan har detta suffix ersatt det gamla -ug, -og, 
utom i uppsvenska, norrländska och östsvenska dial. (WesAn 1948 a s. 
40f.). Västgötskan har många adj. på -ig och -hg. Några ex.: pcistah 
'envis', kåttar 'kavat', beRdhar 'beskedlig' m. fl. 

1.6. -ot 
I rspr. har suffixet -ot ersatts av -ig, utom i stackot (WesAn 1948 a s. 41). 
Orsaken härtill anser WesAn ha varit, att adj. på -ug och -ot sammanföll 
i neutrumformen, som i båda uttalades -at. Sven Benson vill förklara 
utbytet av -ug och -ot mot -ig med att -ig redan på 1400-talet blivit ett 
speciellt stockholmssuffix genom inflytande från det av tyskan och 
danskan påverkade kanslispråket (Benson 1951 s. 214). Man kunde 
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kanske tillägga, att antalet tyska borgare i Stockholm vid denna tid var 
nästan lika stort som antalet svenska. Sedan blev enligt Benson -ig 
alltmer vanligt i städernas språk och trängde så ut -ug och -ot. För de 
rena folkmålens del tänker sig Benson, att -ot i Centralsverige drabbats 
av en kraftig frekvensnedgång och därvid ersatts av -ug. En av orsakerna 
till denna nedgång kan ha varit, att ett slutljudande t i -ut känts som 
speciellt neutralt. I södra Sverige har däremot -ug gått under genom att 
suffixvokalen förskjutits mot ett indifferent ljud (Benson 1951 s. 215). 

I vgm. saknas enligt Landtmanson avledningsändelsen -ug, medan 
suffixet enligt Benson ej med säkerhet är belagt i Vgl. (Götlind—Landt-
manson 4 s. 61 f., Benson 1951 s. 174). Däremot är -ot talrikt förekom-
mande. I Sätila är uttalet -atar, och metates av typen stollot >sthaltar 
sker ej. Denna metates är vanlig i centrala Vgl. (Götlind—Landtmanson 3 
s. 96 ff.). Följande adj. på -ot har jag antecknat från Sätila: bk&satar 
'bläsig', brånatar 'brandot, försedd med bruna och svarta fläckar' (om 
kor t. ex.), brökatar 'brokig', dörmatar 'ej riktigt pigg, dåsig' (jfr Peterson 
1946 dörmata), Mkatar 'fläckig', grinatar 'grinig', jggmatar 'försedd med 
vit fläck i pannan' (om boskap), kölatar 'utan horn', krökatar 'krokig', 
höngatar 'försedd med små ljusa, bruna och vita fläckar' (jfr Peterson 
1946 homlata 'småfläckig'), hågatar 'försedd med vit rand på ryggen', 
skåbatar 'skabbig', spcttatar 'småfläckig över hela kroppen' (om kor) 
(Leander 1910 synes sakna krokot, grinot, dormot, homlot och spättot). 

Vidare förekommer en del pejorativer, vari suffixet -ot ingår, som 
fiånatar 'som pratar och skrattar mycket' (Leander 1910), ftpZatar 'fum-
lig', jönatar 'som visar dum uppsyn', 5åfsatar 'drumlig' (ung.), skråbatar 
'skrabbig, dålig', tgkatar 'tyken' (Leander 1910 har bet. 'uppstudsig'), 
stölatar 'stollig, tokig'. 

Vid noggrannare undersökning kunde kanske ännu fler exempel kunna 
framletas, men det anförda torde vara tillräckligt för att i någon mån 
belysa förekomsten av suffixet -ot i sätilamålet. En hel del av de anförda 
exemplen, särskilt de som syfta på djurens utseende och färger, används 
aldrig nuförtiden, och även i övriga fall är suffixet statt i långsamt 
utdöende. 

1.7. -sk 
Med suffixet -sk bildas t. ex. adj. griskar 'kavat, energisk', möykar 
'morsk', tre/skar 'trilsk'. 

1.8. -vulen 
Förekommer it. ex. ilavvgan 'misslyckad', vcSvtgan 'lyckad'. Suffixet är 
från början en sammansättningsled, vorden (Götlind—Landtmanson 4 s. 
61). 
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Böjning 
2.1. Stark böjning 
I mask. sing. ändas de flesta adj. på -er, nämligen de med suffixen -ad, 
-at, -aktig, -aug, -d, -t, -ig, -hg, -lin, -ot, -sam och -sk (Götlind—Landt-
manson 4 s. 63). Den gamla nominativformen har alltså ej försvunnit, så 
som skett i rspr. »Västergötland är den provins, där bruket av -er är mest 
utbrett» (Ejder 1945 s. 20). Adjektivändelsen -er står sig gott mot riks-
språkets inflytande. 

I fem. sing. har man också ändelsen -er vid de typer, där den förekom-
mer. Att maskulinändelsen blivit förhärskande även i fem. är vanligt i 
flera svenska dial., särskilt götiska och mellansvenska (WesAn 1951 
§ 145: 5). Vid adj. på -en har mask. och fem. gemensam form, nämligen 
-en, utom vid ordet liten, som i fem. heter lita. Sådana femininformer 
som /iti och lite, vilka enligt ModUr 1946 s. 144 förekommer i sydvästra 
och mellersta Mark, finns ej i Sätila. 

Neutr. sing. ändas på -t, liksom i rspr. I plur. är ändelsen -a. Även 
detta överensstämmer med rspr. 

2.2. Svag böjning 
Mask. sing. ändas på -a: den långe vägen; 
Fem. sing. ändas på -a: den nya boka; 
Neutr. sing. ändas på -a: det runda bordet; 
Plur. ändas på -a: da store hästa. 

Komparation 
Komparation sker genom ändelserna -are, -ast och -re, -st. Som Landt-
manson påpekar har komparativändelsen -re åtminstone i äldre dial. 
formen -ar (Götlind—Landtmanson 4 s. 68 f.). Orsaken härtill är enligt 
honom att söka i sammanställningen med ett följande än. »Det slutlju-
dande -a i komp. har bortfallit vid hiatus, varpå svarabhaktivokal upp-
kommit.» Det vanligaste komparationssättet torde vara med -are, -ast. 
Ex.: kv — &kara — &kast. Oregelbundet kompareras W34 — semar — 
semst, go — betar — best, on(d) — ockha — vckst, alltså samma adj., som 
har oregelbunden komp. i rspr. 

D. Räkneord 
Räkenorden överensstämmer i stort sett med rspr. Till några former 
finns dock anmärkningar att göra. Sålunda heter det fira 'fyra' med 
delabialisering av y till i, vidare har ändelsen -o. försvagats till -a i nia 
'nio', tia 'tio', och räkneorden på -ton har formen -tan. Till att 'åttio' och 
6itiata 'åttioåtta' finns de åldercfomligare biformerna åtati och åtatiata. 
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Ordningstalen på -onde har försvagning av ändelsen till -ana. Det heter 
dock nina 'nionde' och tina 'tionde' med synkope av mellanstavelsens a. 
Uttryck av typen trelajira 'en 3-4 stycken', 5tulata 'en 7-8 stycken' 
och tilk,tegv 'en 10-12 stycken' är föråldrade. Dessa tre uttryck var 
allmänna i slutet av 1800-talet. 

E. Pronomen 
1. Pers. pronomen 

jak, fq 'jag'. Det enskilda obrutna els, som enligt Landtmanson upp-
träder i Mark (Götlind—Landtmanson 4 s. 92) får nog anses vara utdött i 
Sätila. Objektsformen till jak heter mek el. me. 

du 'du', objektsform dek. 
hau 'han', objektsform hag, gen. håsa, hans. Enklitiskt uppträder -n 

el. -an. 
hu 'hon', gen. hcena 'hennes', objektsform h&na. Enklitiskt uppträ-

der -na, -a. 
vi 'vi', objektsform es. 
i 'I', objektsform er. Ni förekommer ej i genuin dial. 
dg, dat 'de', objektsform dum el. dom. Formen ch är ej verkligt 

genuint språk, och som subjekt tränger dom in allt mer och mer (jfr 
Bergman 1943 s. 27f.). 

2. Reflexiva pronomen 

Det reflexiva pron. heter sek 'sig'. 

3. Possessiva pron. 

mask. min, fem. ini, neutr. met, plur. mina 'min, mitt, mina'. 
mask. dm, fem. di, neutr. det, plur. dina 'din, ditt, dina'. 
mask. sin, fem. st , neutr. set, plur. sina 'sin, sitt, sina'. 
mask. van, fem. var, neutr. vat, plur. våra 'vår', vår, våra'. 
Er heter genuint mask. egan, fem. 'gar, neutr. egat, plur. era. Denna 

ålderdomliga form är nu utträngd av er el. eran. 

4. Demonstrativa pronomen 

Den är blott demonstrativt i genuin dial., som ju saknar reale. Ordet 
heter dcen i både mask. och fem., neutr. dce 'det'. Plur. dt, oftare da. 
Enklitiskt förekommer -at och -t. Dessa kan även tjänstgöra som subjekt. 

mask. dcena, fem. dcåna, neutr. dta, plur. dcåsa 'denne, denna, detta, 
dessa'. 

mask. dcen hckr, dcen /utriv, fem. dcena &kriga neutr. dce &kriga, 
plur. da &kriga 'den här, det här, de här'. 
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mask. s6dan, fem. s6da, neutr. sådat, plur. s6da 'sådan, sådant, 
sådana'. 

mask. saan, fem. saa, neutr. Mkat, plur. saa 'sicken, sicket, 
sickna'. Vanligt är, att Akan förbinds med -en till sekanen osv. 

5. Relativa pronomen 
Genuin dial. har blott ett relativt pron., nämligen som. Uttalet är sam el. 
yngre som. 

Interrogativa pronomen 
Formerna av vem är vem, gen. vems el. vas. va  'vad'. 

Av vilken finns följande former: mask. vekan, fem. veka, neutr. vekat, 
plur. veka. Sällsynt är hakan 'vilken'. 

Indefinita pronomen 
mask. n6kan, fem. nöka, neutr. n6kat, plur. n6ka 'någon, något, 
några'. 
mask. igan, fem. iga, neutr. igat, plur. iga 'ingen, inget, inga'. 
Pron. man heter en el. can även i subjektsform. 
Pron. varje uppvisar maskulinformen van, i fem. heter det likadant, 
och i neutr. var. 
våravelt 'varje, varenda', fem. våravalta, neutr. våtavala. 
al el. alar, neutr. alt, plur. åla 'all, allt, alla'. 
Pron. annan heter i obest. form mask. an, fem an, neutr. ant, plur. 
andra el. åra. 

I best. form heter det mask. dcen andra el. dcen åra, fem. den åndra el. 
dcen åra, neutr. dce andra el. dce åra, plur. da andra el. da åra. 

F. Verb 
1. Svaga verb 
1.1. Första konjugationen 
Till denna konjugation hör liksom i rspr. de flesta svaga verb, och 
nybildningar förs i regel hit. Som böjningsmönster kan man uppställa 
träva 'sätta upp skylar', vars tema lyder: trctva — treva trctvat. Bortfall 
av slutstavelsen -de har alltså ägt rum i preteritum. En del urspr. starka 
verb har antagit böjning efter första konjugationen. Ex. sima 'simma', 
skåpa 'skapa' (böjes dock nästan oftare efter andra konjugationen). 

1.2. Andra konjugationen 
Liksom i rspr. har hithörande verb pret. på -de efter tonande konsonant 
och på -te efter tonlös. Vi får därför uppställa två böjningsmönster, t. ex. 
Ula — bajda — bolt 'böja' och 5pa — japta — jopt 'köpa'. En del verb, 

4-859072 Sv. Landsmål 
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vilka i rspr. böjs efter första konjugationen, tillhör i dial. den andra eller 
kan alternativt flekteras efter denna. Av sådana verb bildas pret. och 
supinum efter andra konjugationen, medan presens bildas efter första. 
Ex. på sådana är ståna 'stanna', jivåra 'svara', batMa 'betala', Ma 
'dela', båga 'börja', kåla 'kalla' (Götlind—Landtmanson 4 s. 117). En del 
starka verb har också antagit böjning efter denna konjugation. Som ex. 
kan nämnas grceva 'gräva', kesa 'läsa', veeksa 'växa'. 

1.3. Tredje konjugationen 
Till tredje konjugationen hör enstaviga verb på vokal, vilka urspr. böjdes 
efter första konjugationen (WesAn 1951 § 147). Böjningsmönster är gZo — 
g4öda — go t 'titta stint, glo'. Bland sådana verb må nämnas bo 'bo', fly 
'fly', spy 'spy', strei 'strö'. 

1.4. Verb med vokalväxling 
Som Landtmanson påpekar har en del verb bevarat den fsv. vokalväxlin-
gen i temat (Götlind—Landtmanson 4 s. 118). Ex.: föDa — fadd — fat 
'följa', smårja — smöda — smot 'smörja' , veekta — våda — vat 'välja', ltega — 
la — lakt 'lägga', siga — sa — sakt 'säga', icera — Ada el. 164a —jot 'göra'. 

2. Starka verb 
Vid behandlingen av de starka verben har jag följt Landtmansons indel-
ning i grupper efter den vokal som karakteriserar pret. ind. sing. i nsv. 
(Götlind—Landtmanson 4 s. 105 ff.). Allmänt kan man säga, att dial. 
bibehållit de gamla verbklasserna bättre än rspr. 

2.1. Pret. ind. har i rspr. långt e. 
Exempel på sådana verb är bita — bet el. ba4t — heat 'bita', Ala -ha!, el. kg 

rat 'rida', skrika — skrek — skrekat 'skrika' , tiga — teg — kgat 'tiga', yrt 
vre — vreat 'vrida', bi — b4a el. Ng — b4et 'bliva'. 

2.2. Pret. ind. har i rspr. långt ö. 
Här må nämnas by — be — betat 'bjuda', jaga — 	— pkgat 'ljuga', setpa — 
sup el. sop — setpat 'supa' , nysa— nets el. nels — netsat 'nysa, bryta— brat — 
breitat 'bryta', flpga — flag -- fleggat 'flyga'. 

2.3. Pret. ind. har i rspr. kort ö. 
Ex.: fala — fol — fålat 'falla'. Verbet är knappast genuint i dial., som 
istället använder trela, sv. 1, el. da — dat — dettat 'falla'. Verben håla 
'hålla' och Ynka, som även 'har formen söka, har övergått till svag 
böjning (efter -andra konjugationen). 
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2.4. Pret. ind. har i rspr. kort a. 
Hit hör ett flertal verb som bina — ban — bånat 'binda', brina — bra(' — 
brimat 'brinna', drelsa — drak — drålsat 'dricka', skpa — skilt — spat 
'slippa', spriga — sprag — sprögat 'springa', tråska — trask — tråkat 
'tröska', subba — stagp — stågpat 'stjälpa', smeka — smalt — småltat 
'smälta'. I pret. plur. förekommer u-vokalism: da tråska 'de tröskade'. 

2.5. Pret. ind. har i rspr. långt a el. å. 
Till denna grupp kan man räkna bcera — bar — bårat 'bära', §cera — skar — 
sktfrat 'skära', je — ga —Jet 'giva', lega— la— legat 'ligga' och se — sa— set 
'se'. I pret. plur. förekommer vokalväxling: vi bra 'vi buro'. 

2.6. Pret. ind. har i rspr. långt o. 
Exempel på sådana verb är fdra —for — fOrat 'fara', to — tok — tat 'taga', 
dra — dro — dröat 'draga', &Ze — sZo — sAöat 'slå', sta — sto — stat 'stå'. 
Verbet komma böjs kåma — kam — kåntat. 

2.7. Övriga starka verb 
Här märks gråta — grcet — gråtat 'gråta', låta — ket — låtat 'låta', såva — 
sett — såvat 'sova', fe —fek —fat  'få' och ge — lek — gat 'gå'. 

3. Övriga former av verbet 

3.1. Presens ind. 
Presens av svaga verb har samma ändelse som förekommer i rspr., alltså 
-ar vid första konjugationens verb, -er vid andra konjugationens och -r 
vid tredje. Sådana verb av andra konjugationen som alternativt bortkas-
tar infinitivens -a (t. ex. fölal) ändar på r. Ex.: han for,cip Oldtga 'han 
föder upp kycklingar', han ler,,tvckg köa 'han leder iväg kon'. - 

Presens av starka verb ändar i sing. på -er med akut accent (Göt-
lind—Landtmanson 4 s. 119). Slutar stammen på vokal är dock ändelsen 
-r, och slutar den på el. r saknas ändelse (han §ce4, ber osv.). Pluralis är 
hos de yngre generationerna i allmänhet = sing. 

3.2. Preteritum 
Böjningen överensstämmer i allmänhet med riksspråkets. 

Konjunktiven är levande. Ändelsen är -a i alla pers.: am han föra 'om 
han fore' etc. 

3.3. Imperativ 
Imperativen har samma former som i rspr. Kvarlevande äldre former är 
gak och stat. Här föreligger urnordisk slutljudsskärpning (Iversen 1946 
§41: 6). 
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3.4. Particip 
Presens part. bildas genom ändelsen -ande, vilken uttalas -ana. Perfekt 
part. bildas vid svaga verb av första konjugationen genom änd. 
atar. Övriga svaga verb bildar perf. part. som i rspr. 

Starka verb bildar perf. part. genom ändelserna -an i mask. och fem., 
at i neutr. och -na i plur. Dessa läggs till supinumstammen (Göt-

lind—Landtmanson 4 s. 125). 

3.5. Passiv 
Passiv form bildas som i rspr. Omskrivning med bliva är vanlig. 

4. Om kvarlevande pluralböjning 

Ett utmärkande drag för dialekterna inom det sydsvenska diftongområ-
det är, att de bevarat verbens pluralformer (WesAn 1948 b s. 19). Inom 
Vgl. finns sådana uppgivna från framför allt Mark, Kind och Redväg, 
men belägg har också givits från angränsande härader, från Veden, 
Gäsene och Ås (Götlind—Landtmanson 4 s. 126). I Mark har, enligt 
Landtmanson, pluralerna bäst bevarat en ålderdomlig prägel. T. o. m. 1:a 
pers. plur. på -um har ibland hörts förekomma (Götlind—
Landtmanson 4 s. 127). Dessa verbpluraler finns både i presens och 
preteritum. 

4.1. Presens 
I första pers. plur. är verbens ändelse -a i Sätila, t. ex. vi  bra. Landt-
manson uppger -um från socknar några mil söder om Sätila, från bl. a. 
Kungsäter, Torestorp och alternativt Örby (Götlind—Landtmanson 4 s. 
129). 

Även i andra pers. plur. är ändelsen -a i Sätila. Jag har ofta hört 
uttryck som vela i hå mer kåfa 'vill ni ha mer kaffe'. I mer centrala delar 
av Mark är ändelsevokalen (Götlind—Landtmanson 4 s. 130). 

I tredje pers. plur. slutligen är ändelsen -a. Ex.: åksa vela inte gå 
'oxarna vill inte gå'. 

4.2. Preteritum 
I första pers. pret. plur. är ändelsen -u försvagad till -a i Sätila. Det heter 
sålunda exempelvis vi bira 'vi buro'. 

I andra pers. plur. är ändelsen också -a. Ex.: ner tråka i 'när tröskade 
ni'? 

Även i tredje pers. plur. är ändelsen -a. Ex.: da tråka igår 'de 
tröskade igår'. 
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SUMMary 

Hugo Karlsson, Sätila dialect. Certain salient features of a Västergötland 
dialect 
In this article, originally a third-term paper in Scandinavian languages written in 
1953-54 as part of a Master of Arts degree, the author attempts to give an 
account of the dialect of his home parish of Sätila in the härad (now municipal 
district) of Mark, Älvsborg county. Sätila is in the north-west of the district of 
Mark, at the northern tip of Lake Lygnern, some 50 km south-east of Gothen-
burg. The parish is in the province of Västergötland, bordering on Fjärås in the 
province of Halland. In 1927 Johan Götlind subdivided the Västergötland dia-
lects into 

Vadsbo dialect 
true or central Västergötland dialect 
Älvsborg dialect in the Västergötland part of Älvsborg county 
Mark and Kind dialect 
the dialect spoken along the Göta älv river. 

Of these, the dialects of Mark and Kind are considered to be the most archaic, 
although in the early 1950s they had already changed considerably. The paper 
comprises five chapters in addition to a preface and introduction. Chapter I 
contains a sample of dialect (in the landsmål dialect transcription alphabet) 
concerning cultivation of the soil, sowing, and harvesting in the course of a year, 
together with a translation; chapter II is an annotated glossary of the text. 
Chapters III—V deal with the qualitative and quantitative phonology and the 
morphology of the dialect. Numerous examples of dialect words, transcribed 
using the landsmål alphabet, are given. Prior to publication the paper was 
revised and abridged. 



Svenska dialekters stödja, stöda s. 
'stöd, stötta; stapel, hög' 
Av Claes Åneman 

Materialsamling 
Om ej annat anges, är beläggen hämtade ur samlingarna i Dialekt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) och ur Ordbok över Sveriges 
dialekters språkprovssamlingar i Uppsala (OSDsam1). 

Uppland 
Betydelsen är genomgående 'stöd', stötta (om gärdesgård)'. 

Åkers skg: styffl, steka Ljusterö. Vallentuna hd: stoja Össeby-Garn. 
Hagunda hd: stoja o. likn. Järlåsa.1  Bälinge hd: stka -Skuttunge (även: 
stbja n. 'stöje, st-ackstångens stöd'), Jumki1,1  Åkerby (-a). Örbyhus hd: 
slida 'stötta under äppelträd' Västland. Frötuna o. Länna skg: stoja o. 
likn. Länna,1  Frötuna.I  Bro o. Vätö skg: stoja o. likn. Roslags-Bro,' 
stödja, stöja Björkö-Arholma. Lyhundra 	stoja o. likn. Malsta,1  
Estuna.I  Sjuhundra hd: steka Fasterna.2  Seming-hundra hd: stoja o. 
likn. Skepptuna,1  stbler obpå. Lunda. Rasbo hd: ståla Rasbokil.-När-
dinghundra hd: stoja-  o. likn. Faringe.1  Väddö o. iläuerö skg: stålar 
obpl. Häverö. Frösåkers hd: styja Harg, styja Hökhuvud. Norunda 
stödjor Tensta. Olands hd: st§4e,r, steue,r o-bpl. Alunda (svar på frl. 15, 
ULMA), stoja o. likn. Stavby-,1  gärdsg-å'rdsstäjorna Tuna. 

Rietz uppger stödja, f. 'stötta vid en gärdesgård' för Uppland (LUB 
Rietz II: 9b). 

Från Norrby, Simtuna hd, finns hckfeskla f. 'upprest samling av 
hässjevirke' upptecknat. 

Gästrikland 
Två belägg, där betydelsen är 'vedtrave, -stapel': ståla Torsåker och 
stim Järbo. 

1  B. Hesselman, De korta vokalerna i och y ..., s. 126. 
2  G. Tiselius, Ljud- och forml. för Fasternamålet, s. 92. 
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Västmanland 
Betydelsen är vanligen 'upplagd el. (mot vägg, träd, påle el. annat stöd) 
upprest hög av virke, ved, hässjevirke o. dyl.'. I beläggen från Gunnilbo, 
Linde, Viker och Grythyttan uppges bet. vara 'samling, hop, hög'. Se 
närmare nedan. 

Nora o. Hjulsjö hd: sta o. likn. Viker ('hög av skräp'), Nora (-a), 
Järnboås. Grythytte o. Hällefors hd: (bråu-)stoja bsg. Grythyttan ('hop, 
hög'). Nya Kopparbergs hd: sta Ljusnarsberg, Hörken (även: stga). 
Fellingsbro hd: stpa Fellingsbro-. Åkerbo hd: sta V. Skedvi, Odensvi, 
brctstba Medåker-. Gamla Norbergs bergslag: sta Västanfors, hcefe 
värks stga Karbenning, hckfistga Norberg (-stöja). Skinnskattebergs hd: 
sta 'samling, hop, hög' Gunnilbo, -stya Skinnskatteberg. Lindes o. 
Ramsbergs hd: sta Ramsberg, stya-, pl. star Guldsmedshyttan, 
bråustfra (även: -stia) 'samling bränder i kolmila, som ej blivit ordentligt 
kolade' Linde. Köping: st fra. 

Närke 
Följande belägg kan anföras: stgrastiig 'upplag av hässjestörar ställda så 
att de bildar en kon' Viby, Grimsten hd; idslastita 'gärdslestöda, upplag 
av gärdsle' Kumla, styä f. 'upplagd större hög'. Ve-styä, Kolästyä, 
Malmstyä Lerbäck,3  Kumla hd; stya 'timmersamling' (stockastya) Gäl-
lersta, Sköllersta hd; stya (obsg.) 'stya, ved, långved som ligger i hög, 
även timmer' Askers sn och hd (ULMA 3657, s. 2); styä f. obsg. 'stapel, 
hög; även oordnade anhopningar benämndes »styä» 	Kräklinge, 
Hardemo hd (ULMA 9019, s. 5); Eve-] stya f. Axberg, Kil, Örebro hd. 

Södermanland 
sta f. 'kolvedshög; timmervälta' Bergshammar, Lunda, Nykyrka, Tuna-
berg, Jönåkers hd; »... det bakas stora stior, ty på den tiden åt folk 
ovanligt mycket»; »en stia med pannkakor gjorda i pannor i bakugnen» 
Vingåker, Oppunda hd (ULMA 8286, s. 2f. resp. s. 21f.); stöäjo (bpl.) 
»didär sta° heller stöäjo heller stylto heller hva0 di kallär Om» Åkers i 
sht. o. Österrekarne hd:er (G. Ericsson, ULMA 89: 22, s. 76 — med å 
avser G. Ericsson ett bortfallet d-ljud).4  

Dalarna 
Dalmålsordbokens oktavregister (i det följande förkortat Dalmålsordbo-
ken), ULMA, har två uppslagsord, nämligen stödja f. och stöda f. 

3  J. W. Grill, Ur Folk-språket på Tylö-skogen. Ord och tale-sätt antecknade på 1840-talet i 
Lerbäcks socken, SvLm B 63, s. 76. 

Källans vokal i Om har snedstreck från vänster ned till höger. 
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Under stödja f. anförs: stp.  da 'stötta, stöd' Vå'mhus; stpcja Mora 
(Bonäs), sticijd (Nusnäs), stgda (Östnor). Bet. är allm. 'stötta, stöd' 
(förekom på gärdesgård, vedstack etc.). Mer specifika betydelser är 
följande: 'sticka att spänna ut mjärde med' Mora (Oxberg), 'stötta på 
gärdesgård, men ej på hässja' Mora (Bonäs), 'om ett mera tillfälligt stöd, 
ex. till en höstack' Mora (Nusnäs); båtstydur 'stöttor under båt när 
denna var uppdragen' Mora (Oxberg); 'silkeband, varmed brättet på 
manshatt hölls uppe' Mora; 'hög av korsvis lagda fittjar' Mora (Östnor); 
stöjja 'vedtrave, uppstaplad utomhus' Gagnef (jfr vbtoin 'vedtrave' 
Gagnef, ULMA 189:4). 

Under stöda f. anförs: styy0a 'hamp- el. linbunt bestående av flera 
fittjar' Älvdalen (Åsen); std -cia 'vedtrave' Mora, Ore (-o- bet. ej angiven); 
steldn Rättvik, stdda 'hög, stapel' Orsa; sta 'hög av kakor' Äppelbo, 
Malung (bet. ej angiven); sta 'hög av kakor' Lima. 

Anföras kan vidare v.yte.da 'vedtrave' Djura (ULMA 146); stja 'tra-
ve, hop', vsti3a 'ett parti ved som man rest upp mot någonting' Gran-
gärde (ULMA 27263).5  

Från Säter har belagts steia f. (bsg.) 'hög av stockar eg. uppresta så att 
de stöder varandra' (ULMA 2945: 3, s. 21), stiiu el. sta 'lång vedtrave' 
och t.istiJa el. vessaa 'vedtrave' (ULMA 226155). 

C. Säve, Dalmålet, s. 33 resp. s. 37, uppger från Mora stOda f. 'stapel' 
och styöi (för styöja) »smala, svarta (upp o. ned gående) band, s. äro 
trädda genom hattens sida» (UUB R 632: 1:2). 

0. Blixt, Det gamla Grangärde, s. 24: »Samtidigt som man högg 
långveden, drog man ihop den i en trave, vedstöda, vilket kallades att 
hugga i stöda»; enl. ordregistret med grov beteckning hugg 1 stå. 

L. Levander, Övre Dalarnes bondekultur under 1800-talets förra hälft 
3, s. 414, säger om tunnbrödets behandling efter gräddningen: »Kakorna 
lades noggrant på varandra, så att de bildade en trave (stöda)» (gäller 
tydligen Venjan). I kap. Husbygge omtalas i samma arbete på tal om 
gapskjul i Oxberg, att »vartdera korset [stöttades] medelst en stödja» (s. 
98), och om nyingen (nydingen, nyden) sägs att »stöttan (stödjan .) . . . 
höll den övre stocken i läge» (s. 285).6  

Från Hällestad, Finspånga läns hd, Östergötland, har belagts stia f. 
'hög av upplagt timmer el. andra stockar' (timarstja). Ordet stoj f.,-bsg. 
stoja 'en ordnad och upplagd hög av något' (»En stöj brann där en 
gång») ingår i Brandstöjbotten, Bjurtjärn, Karlskoga hd, Värmland 

5  Dessa belägg har godhetsfullt meddelats mig av arkivchefen, doc. Erik Olof Bergfors. 
6  De här kursiverade formerna i Levanders arbete svarar mot riksspråkets och återger 
alltså inte det dialektala uttalet. 
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(0AU). Dessa båda beläggorter ligger i anslutning till det område i 
mellersta Sverige som materialsamlingen ovan representerar. 

Kommentar 
Som framgår av materialsamlingen har subst. stödja f. 'stöd, stötta (om 
gärdesgård)' i Uppland nästan genomgående ö-vokal. De enda undanta-
gen härifrån är beläggen från Harg och Hökhuvud, där y är bevarat men 
förlängt. Alternativformer med y är belagda i Alunda (i pluralis) och 
Ljusterö. Att ö-vokal så klart dominerar i detta ord i ett område, där, 
som framgår av utvecklingen av vokalismen i andra hithörande ord, den 
gamla vokalen i regel är bevarad, torde bero på inflytande från verbet 
stödja i sin vanliga betydelse och då särskilt pres. styder>stöder.7  
Subst. stöd får väl också antas ganska starkt ha påverkat subst. stödjas 
vokalutveckling, allrahelst som de båda orden stöd och stödja seman-
tiskt ligger varandra så nära, att de får betraktas som synonymer. Verbet 
stydja 'ljustra', som böjs efter 1 sv. konj., har däremot i Uppland nästan 
genomgående y-vokal. 

Vokalkvaliteten hos ö-formerna är i regel ett öppet ö, lmalf. o, medan 
de få y-formerna har en sluten kvalitet, lmalf. y. 

Konsonantförbindelsen dj<dhi är inte bevarad. Hos ö-formerna har vi 
assimilation dhi>jj, medan dh i de fåtaliga y-beläggen har fallit. Belägget 
ståla från Västland, Örbyhus hd, står helt isolerat. Påverkan från verbet 
stöd(j)a, stödde, stött kan tänkas — från Dannemora och Forsmark finns 
stbda o. likn. inf. belagt. En form av kontamination med subst. stötta 
kan väl heller inte uteslutas. 

Sammansättningen h&festiaa f. 'upprest samling av hässjevirke', som 
belagts från Norrby, Sim-tuna hd, kan inte återföras på stödja<stydja f. 
utan representerar ett -stöda i senare sammansättningsleden. Norrby 
gränsar till Västmanland, och både till form och till betydelse överens-
stämmer belägget med en del västmanländska uppteckningar, nämligen 
med dem från Gamla Norbergs bergslag. Se materialsamlingen och 
kommentaren till de västmanländska beläggen nedan. 

Beläggen på stödja f. 'stöd, stötta' är från Dalarna inte alltför många. 
Som framgår av materialet är vokalkvaliteten bevarad inom ovansiljans-
området. Detta gäller även för det hithörande verbet stödja. Vid en 
jämförelse med annat aktuellt ordmaterial är bevarat y vad man skall 
vänta.8  Delabialisering av y>i visar belägget stzdici från ö. Mora (Nus-
näs).9  

Jfr B. Hesselman, De korta vokalerna..., s. 125f., s. 130f. och min gradualavhandling, 
passim, bl. a. s. 12. 

Jfr också L. Levander, Dalmålet 1, s. 191. 
9  Jfr L. Levander, a. a., s. I89f. 
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Från både Våmhus och Mora finns exempel på bevarad kortstavighet 
med jämviktsaccent. 

För konsonantismen gäller, att ö. Mora har kvarstående dj (belägget 
från Nusnäs ovan) och att, som övriga belägg från Våmhus och Mora 
visar, j i övrigt har fallit.1  

Från Nedansiljan föreligger enl. Dalmålsordboken, ULMA, på stödja 
f. ett enda belägg och då med grov beteckning, nämligen från Gagnef. 
Betydelsen är inte 'stöd, stötta' utan 'vedtrave, uppstaplad utomhus' (se 
strax nedan). Uppteckningens riktighet bekräftas av sammansättningen 
v6top3 'vedtrave' från samma socken. Om belägget skulle representera 
ett äldre stydhia, råder i fråga om både vokalism — övergång y>ö — och 
konsonantism — bortfall av dh i förbindelsen dhl, — överensstämmelse 
med utvecklingen för ord av vidja-typen (se min gradua1avh., s. 71 och s. 
73). 

Betydelsen hos Gagnef-belägget är, som nämnts strax ovan, 'ved-
trave, uppstaplad utomhus', och detta leder osökt över till en diskussion 
av de i Dalmålsordboken anförda beläggen under uppslagsordet stöda f. 
och av de i materialsamlingen redovisade beläggen från Gästrikland, 
Västmanland, Närke och Södermanland. Ett par enstaka belägg från 
Värmland och Östergötland är också antecknade. 

Dalmålsordbokens stöda-belägg har alla ö-vokal utom beläggen från 
Älvdalen, som har diftong yö (y9), och från Orsa och Lima, som uppvi-
sar delabialisering ö>ä. 

Älvdalsbelägget kan med sin diftong yvs  emellertid inte representera 
ett äldre y, vare sig urspr. kort (som senare kunnat förlängas) el. långt y. 
Den nuvarande diftongen står för forndalskt ö. Samma diftongering 
0>yö föreligger i Våmhus, medan Orsa och övre Västerdalarna delabiali-
serar ö.2  Älvdalens stypda, Orsas stdda (man hade efter Levander i not 
1 a.st. väntat -e-) och Limas sta är alltså klara exempel på de särut-
vecklingar som forndalskt ö varit underkastat. 

I formerna från Äppelbo, Malung, Lima och Grangärde har d<dh 
fallit, medan Djura-belägget visar bevarat dh>d.3  

Det ovan anförda Gagnef-belägget stöjja (Mstoin) är troligen också att 
föra till stöda-beläggen. Betydelsen talar härför, men också den dialekt-
geografiska bilden. Norr om Gagnef förekommer stöda st-åda o. likn. 
'vedtrave, hög, stapel'. I Djura, strax väster om Gagnef, har upptecknats 
v6toda 'vedtrave'. I Gagnef och socknarna söderut och västerut skall 
enl. Levander, i not 2 a. a., a. st., intervokaliskt d<6 falla. Ål, strax norr 

I  Jfr L. Levander, a. a. 2, s. 9 och min gradualavh., s. 73. 
2  Se L. Levander, a. a., s. 201ff. 
3  Jfr L. Levander, a. a., s. 7f. 
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om Gagnef, bildar ett övergångsområde med t. ex. låda— läu 'lada', 
lädin låin 'luden' osv. Den form av stöda som man väntade sig i 
Gagnef vore *stäa. Den upptecknade formen stöjja är troligen att förkla-
ra så, att ett hiatusfyllande j skjutits in, kanske i samband med att 
stamvokalen förkortats i efterledsställning i sammansättningen ved-
stöda. Visserligen säger Levander, a. a. 2, s. 36, att »hiatusfyllande j är 
ganska sällsynt i dalmålet». Dock redovisar han a. st. en hel del exempel. 
Ur Ordbok över folkmålen i övre Dalarna kan anföras adverben dädan 
och hädan, de(Da Leksand, Bjursås, Ål, Gagnef, Floda och hil`ja 
Bjursås, Ål, Gagnet', Mockfiärd, Floda (s. 388 resp. s. 956).4  

Belägget styda 'hög av korsvis lagda fittjar' från Mora (Östnor) kräver 
en kommentar. Betydelsen avviker ifrån vad man i området skulle vänta 
sig, nämligen 'stöd, stötta'. Av betydelsen att döma skulle man kunna 
antaga att formen styda representerade stöda s. 'hög, stapel, trave', men 
då är vokalen y för väntat ö på'fallande.5  Ordet har en speciell betydelse 
och kan möjligen ha sammanblandats med stödja s, styda o. likn. 
'stötta'. 

De två beläggen från Gästrikland kan båda representera ett äldre 
stydhia. En jämförelse med ljudutvecklingen, åtminstone i fråga om 
konsonantismen, hos orden midja, smedja och vidja ger grund för ett 
sådant antagande (se min gradualavh., s. 32 och s. 71). Belägget från 
Järbo stoa — kan emellertid också tyda på ett stöda. Det är att märka 
att båda beläggen uppges betyda 'vedtrave, -stapel'. 

Fördelningen mellan y- och ö-former i Västmanland är inte entydig. 
Formerna med y tycks dominera utom i Gamla Norbergs bergslag, vars 
tre belägg har ö-vokal. Endast ö visar också formerna från Grythyttan 
och Gunnilbo. Från ett par orter uppges dessutom alternativa former (se 
vidare materialsamlingen ovan). Materialet visar genomgående former 
som sta, sta, alltså med bortfallen intervokalisk kosonantism. Undan-
tag härifrån är -stoja (bsg.) från Grythyttan och -stöja som alternativ 
form till lukfistioa fr-ån Norberg. 

Att med utgångspunkt från de dialektala formerna avgöra, om dessa 
går tillbaka på äldre stydhia eller *stödha är vanskligt. Ordet lydja f. 
'vårull o. likn.' är alltför sparsamt belagt för att användas till att belysa 
den här frågan. Lyddja resp. löddja har uppgivits från orter, där det här 
aktuella ordet inte är belagt. En jämförelse med utvecklingen hos främst 
konsonantismen i orden midja, smedja och vidja ger följande: 

Viker, Nora, Järnboås sta o. likn.: meja, sm0a, v0a, o. likn.; 

4  Resonemanget om Gagnef-formen stöjja bygger på upplysningar från arkivchefen, doc. 
Erik Olof Bergfors, för vilka jag tackar varmt. 
5  Upptecknaren, Filip Rombo, var från Bonäs i Mora och anses pålitlig, men uppteckning-
en är gjord i Östnor. 
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Grythyttan -stoja (bsg.): meje,, smeta, vele,; Ljusnarsberg, Hörken sta: 
meia, smeka, via— vegt; Fellingsbro sta: meja, smeta, veta; V. SkeCivi, 
Odensvi, fkiIedåker sta: smeta, smeta, smea, via: vela-, va o. likn.; 
Västanfors, Karbenning, Norberg slem: méza, mea, -smea, vita, via; 
Gunnilbo, Skinnskatteberg sta, -stpa: mea, smea, via; Ramsberg, 
Guldsmedshyttan, Linde sta o. likn., (sta): meja, smeta (smea), veta, 
(via). 

Det förefaller som om vi efter denna jämförelse i fråga om ljudutveck-
lingen skulle kunna ansätta stydja som utgångsform för beläggen från 
Gunnilbo, Skinnskatteberg, Västanfors, Karbenning och Norberg. 
*Stydha el. *stödha skulle däremot kunna ligga bakom formerna från 
Viker, Nora, Järnboås, Ljusnarsberg, Hörken och Fellingsbro. Troligen 
gäller detta också för formerna från V. Skedvi, Odensvi och Medåker. 
Det går heller inte att utesluta *stydha, *stödha för Gunnilbo och Skinn-
skatteberg. För Ramsberg, Guldsmedshyttan och Linde går det av den 
här jämförelsen inte att säga något bestämt. Det som vållar vissa kompli-
kationer är beläggen på vidja. Formen via (-e-) är som framgår av 
materialet vanlig på orter där det heter meja, smeta o. likn. Utvecklingen 
via<vidhia och stpa<stydhia är ju en god parallell. Men det bör under-
strykas att flera via-former kan vara exempel på påverkan från subst. 
vide i fråga om både vokalism och konsonantism.6  Vad gäller betydelsen 
är dock materialet enhetligt — 'upplagd el. upprest hög av virke, ved' 
o. d. 

För beläggen från Närke är bilden klarare: stydhia kan inte ansättas 
för styä o. likn., med genomgående y-vokal. 

Även för Södermanland gäller, att beläggformerna tyder på en annan 
utgångsform än stydhia. Beläggen, som inte är alltför många, har i 
uppteckningarna formen stia o. likn. Undantag härifrån är stööjo el. 
stööo bpl., som av G. Ericsson anges för framför allt Åkers men också 
för Österrekarne härader. Formen stöäjo, med övergång y>ö, vilket är 
att vänta i denna del av Södermanland, representerar tydligen äldre 
stydhia. Av sammanhanget framgår, att bet. bör vara 'stöd, stötta', 
eftersom det rör sig om byggande av pörte eller »baöstu». Formen stia 
med bortfallet dh är exempel på delabialisering av y>i, vilket enl. T. 
Ericsson kännetecknar västra, östra och norra Södermanland. Men dela-
bialiserade former »dyker upp i några spridda exempel här ock där för 
övrigt». I Vingå'kerssocknarna och Sorundatrakten är enl. Ericsson dela-
bialiseringen »ett framträdande karakteristikum».7  

Från Hällestad i norra Östergötland har som framgår av materialsam- 

6  Jfr min gradualavh., t. ex. s. 162. 
7  Se T. Ericsson, Grundlinjer till undersökn. av Södermanlands folkm. s. 101. Om y>i i 
Sorundamålet se numera Otterbjörk, Boki om Sondemåhle s. 39 (1982). 
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lingen stia f. 'hög av upplagt timmer el. andra stockar' antecknats. Så 
vitt jag kunnat finna är detta det enda belägget från Östergötland, och 
man vill väl gärna föra det samman med beläggen från Södermanland och 
framför allt från Närke, även om det geografiska sambandet inte är så 
påtagligt. Det skulle av form och betydelse att döma kunna vara exempel 
på en tillfällig spridning. 

Det språkgeografiska sambandet är däremot klart för det enda beläg-
get från Värmland (om det är pålitligt). Ordet stoj f., representerande ett 
stödj, stydj?, har antecknats i Bjurtjärn, gränssocken till Västmanland, 
där -stoja bsg. som senare sammansättningsled upptecknats i Grythyt-
tan, gränssocken till Värmland. Betydelsen 'hop, hög o. likn.' är gemen- 
sam. Bjurtjärn-formen kan inte vara en apokoperad form av stödja, 
eftersom Bjurtjärn ligger ganska långt söder om det värmländska apoko-
peområdet.8  

De i det föregående diskuterade dialektala formerna återfinner vi alltså 
inom ett begränsat och enhetligt mellansvenskt område. 

Som redan framgått varierar betydelsen ganska mycket, 'stöd, stötta' 
och 'upplagd el. upprest hög, stapel av ved, timmer, virke o. likn.' till 
mera allmänt 'samling, hop, hög'. I några fall, i Dalarna och Söderman-
land, uppges betydelsen 'hög av kakor, pannkakor'. 

Efter vad jag kunnat finna är subst. stödja inte belagt i fsv. Däremot är 
styäja f. 'stOtte' känt från fvn. (se bl. a. Fritzner). I norska dialekter 
förekommer stydja f. »StOtte, SkraastOtte, Stiver, f. Eks. for et Huus, 
for Stavren i en HOstak» (Aasens och Ross' ordböcker), även om det 
uppges vara mindre vanligt. Belägg finns från Telemark och Setesdalen 
(Östagder). 

Betydelsen 'stöd, stötta' skulle sedan som delar av det mellansvenska 
dialektmaterialet ovan visar ha kunnat utvidgas till att omfatta också det 
som stödet, stöttan skall stödja, kanske i första hand upplagt, upprest 
timmer, virke. En sådan (stapel), hög har så kallats stödj(a), stöda. 
Slutligen skulle denna betydelse sedan ha kunnat överföras till andra 
högar (staplar). 

Paralleller till en sådan här betydelseutveckling, -utvidgning saknas 
inte. Jag hänvisar till min uppsats Sockennamnet Resele i NoB 1978, där 
jag bl. a. hade anledning att diskutera ordet rie. Detta tycks primärt 
betyda 'stör, stång som körs fast lodrätt i marken o. på vilken sädeskär-
var upphängs för torkning'. Rie kan också användas om 'den på en sådan 

Om gränsen för värmländsk apokope och förhållandena vid ord av typen vidja, se min 
gradualavh., s. 57 och där anf. litt. För det språkgeografiska sambandet mellan Grythyttan 
och Värmland se en artikel av N. Landqvist, Dialekt och ortnamn i Grythyttan, i Grythyt-
tan i ord och bild, häfte 3, s. 2ff. Landqvist är också upptecknaren av belägget från 
Bjurtjärn. 
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stör upphängda säden el. om  stören jämte säden, sädesskylen'. I denna 
betydelse förekommer rie i Småland, Väster- och Östergötland. Även i 
de östsvenska dialekterna är ordet belagt i denna betydelse. 

T. Bucht har i en uppsats i Saga och Sed 1944, Anteckningar om 
tröndska och norrländska dial. hassa, has, bl. a. diskuterat härledningen 
av ordet hässja. Till grund för hassa ligger enl. Bucht ett kortstavigt 
*has-, identiskt med den rot som ingår i hässja. Både hassa och hässja 
har, menar Bucht, ursprungligen betytt 'käpp, stör'. Ur denna betydelse 
har vi sedan fått en utveckling till 'stängsel, hässja, torkställning'. Om 
Buchts härledning av hässja är riktig, skulle vi här ha ytterligare en 
parallell till den ovan antagna betydelseutvecklingen hos stödja o. likn. 

De dialektala former som redovisats och kommenterats ovan, synes 
alltså (i normaliserad form) representera såväl stödja som stöda, båda 
med feminint genus. Som subst. förekommer orden inte i riksspråket. Så 
vitt jag kunnat finna är de ej heller belagda i fsv. 

I fvnord. är, som nämnts, styöja f. 'stOtte' belagt i Stjörn (»... at bör 
söö svå sem sjau hlifdarborgir styöjur eör sterkir pilarar», s. 210).9  I 
nyisl. tycks ordet däremot inte vara brukligt men är känt från norska 
dialekter (se ovan). Detta styöja f. är en n-stamsbildning till stoö, 
stuä<*stuö- 'stöd, stötta, stolpe', ursprungligen ett feminint rotnomen, 
till en ie. rot stu 'vara styv'. Se gängse etym. ordböcker. 

I fsv. uppträder detta rotnomen under formerna stup, stodh, stydh 
med både fem. och neutr. genus. Av exemplen hos Söderwall att döma 
överväger dock genus fem. Enl. Noreen, Aschw. Gr., § 433, Anm. 3, 4 
kan stuP, stodh också böjas som ö- el. i-st. Formen stydh, som ligger till 
grund för nusv. stöd, kan ha fått vokalen överförd från en plural stydhir 
(vid sidan av studhir, stOdhir) el. från verbet stydhia (se t. ex. Hellquist, 
Sv. etym. ordbok, s. 1107 och Wessön, Sv. språkhist. 1, § 91). 

Huruvida stödja f. på svenskt område är en fornspråldig bildning är 
svårt att säga, då ju fsv. belägg saknas. Det kan vara fråga om en 
dialektal nybildning. Å andra sidan finns motsvarande subst. belagt i 
fvnord., där det dock synes vara ovanligt (handböckerna redovisar 
endast en beläggkälla, jfr ovan), och i norska dialekter. Formen stöda 
torde däremot få betraktas som en dialektal nybildning. För de mera 
allmänna förutsättningarna för och parallellerna till denna sekundärt 
svaga form stöda hänvisar jag till 0. Ahlbäck, Studier över substantiv- 
böjningen i Finlands svenska folkmål, s. 192 if. och där citerad litteratur. 

Som en direkt parallell till stöd, (stödj), stödja, stöda kan nämnas göl, 
göl j, gölja, gäla 'djup, (vattenfylld) fördjupning, fördjupning i botten av 

9  Stjörn, Gammelnorsk Bibelhistorie, utg. av C. R. Unger 1862, anses ha tillkommit vid 
Hå'kon Magnussons hov omkr. 1310. De viktigaste handskrifterna dateras av Unger i 
förordet till utgåvan till mitten av 1300-talet. 



Svenska dialekters stödja, stöda s. 	65 

hav, sjö el. vattendrag o. dyl.'.1  Det kan naturligtvis heller inte uteslutas 
att stöda är en kontaminationsform av stöd s. och stödja s. 

De i det föregående redovisade y- (i-)formerna från Västmanland, 
Närke och Södermanland bör representera ett tidigare *sty(d)a. Om 
detta är en bildning direkt till stöd<fsv. stydh, är vokalismen påfallande. 
Övergång ji>ö är i ord av denna typ allmän på rikssvenskt område, och 
detsamma gäller även för tvåstaviga ord av typen liva 'leva' som ju 
*styda representerar.2  Den bevarade vokalkvaliteten i sta o. likn. 
skulle kunna bero på influens från verbet stödja<stydhia. Att antaga en 
tidig vokalförlängning, y>y, torde inte vara rimligt med tanke på att 
stöda (styda) förmodligen är en relativt sen nybildning. 

De närkingska beläggen, som visserligen inte är så många, kan som 
visats inte återspegla ett subst. stödja. Detta är också med ett undantag 
fallet med de sörmländska beläggen. För några västmanländska former 
skulle däremot subst. stödja formellt kunna ansättas som utgångsform. I 
ord av typen vidja förekommer inom det aktuella området såväl i-, y-
som e-, ö-former.3  

Om stöda (styda) f. är en svag biform till stöd (styd) urspr. f. eller en 
kontaminationsform av detta subst. och det i bl. a. Uppland och Dalarna 
belagda subst. stödja (stydja) är så vitt jag kan se svårt att taga ställning 
till. 

Inom undersökningsområdet förekommer ett ord stod med växlande 
genus. Betydelsen är 'det första varvet sädeskärvar på loggolvet'. Kär-
varna placeras (reses, ställs) med axen uppåt, för att utfallande säd skall 
följa med, då kärvarna tas upp för tröskning.4  Uttalet är genomgående 
sto, med undantag för ett par belägg från Uppland, som har stod, sto — 
stod, Möja resp. Östervåla. 

Dalmålsordboken, ULMA, har så vitt jag kunnat finna endast ett par 
exempel på detta subst. stod, nämligen stodband 'band som står i en 
skyl' — håge,rstbband »ett av de nedersta banden i en havresnes» — och 
stodtysse n. stötzsce »tysse, som sättes nederst i en snes av lin (= föt-
tysse)» från Gagnef. Samma källa uppger stod n. med betydelsen 'hop, 
samling (av människor 1. djur; om de förra dock endast i föraktlig 
mening)' från Älvdalen och Lima, stu90 resp. sto och sammansättning-
arna rkopst4e9 'kull av ripor' resp. ålrgstb 'älgfamilj (oxe, ko, kalv)'. 

Från -Västmanland kan nämnas sammansättningarna ståksto och 

I  H. Jonsson, Nord. ord för vattensamling, s. 94ff. 
2  Se B. Hesselman, De korta vok 	s. 5 ff. 
3  Se min grad.avh., passim. 
4  I ULMA finns belägg från Uppland, Västmanland, Närke och Södermanland. Jfr även 
Rietz, s. 668 b, som uppger detta stod n. från Gotland (Fårö), Uppland, Södermanland och 
Närke. 

5-859072 Sv. Landsmål 
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håstba (bsg.) 'underlag av gärdsel, klabbar o. dyl. för halm- el. höstack'. 
En annan relativt vanlig sammansättning är liksga,stå o. likn. 'på marken 
synlig rand efter riven gärdesgård' från t. ex. Pellingsbro, Västmanland, 
och Skuttunge, Uppland.5  — Stod n. 'ställe på marken där något stått', 
t. ex. völrinstb 'volmstod', har antecknats från Stenkvista i Söderman-
land. 

I fsv. är garfisto f. 'ställe för en gärdesgård' känt från landskapsla-
garna (Östgötalagen och Södermannalagen).6  I ett diplom från Östergöt-
land, trol. Linköping den 22 juli 1486, står (gatans rätta sträckning är) 
»sa framdelis nidher i ana oppa badha sidhor apther [ gambla gardh-
stodhena» (ack. sing. best. form).7  

Subst. stod bl. a. 'de uppresta kärvarna, som står uppställda ytterst i 
en sädeslada att stödja och uppbära säden' (Rietz, s. 668 b) bör vara en 
bildning till den i verbet stå, standa, föreliggande ie. roten *st(h)a. Se 
t. ex. Hellquist, sto och stod, de Vries, -stö f. 'stelle', stöö 1. f. 'standort, 
ruheplatz', 2. 'stutenherde' och Jöhannesson, sta-, s. 854 ff. Jfr även K. 
I. Sandred, English placenames in -stead, kap. 1. 

Från betydelsesynpunkt torde det inte möta något hinder att samman-
ställa det ovan nämnda stod om kärvar som står uppställda i en lada med 
det i Dalmålsordboken (ULMA) anförda stöda 'hamp- el. linbunt be-
stående av flera fittjar' (Älvdalen), 'vedtrave' (Mora), 'hög, stapel' 
(Rättvik, Orsa), 'hög av kakor' (Äppelbo, Lima). Se ovan s. 3. Något 
som står eller är uppställt kan skönjas bakom dessa skiftande betydelser. 
Se vidare nedan. 

I norska dialekter är ståda f. bl. a. 'Underlag i Kornstabelen i en Lade; 
det nederste Lag hvori Negene staae opreiste med Stilkene mod Grun-
den' vanligt förekommande. Se Aasens och Ross' ordböcker, s. 769 a 
resp. s. 778b. 

Vokalismen i beläggen från Älvdalen med flera socknar förutsätter, 
som påpekats ovan s. 6, ett forndalskt långt 0. Utgångsform för stöda 
skulle då vara *stödhiön-. Om detta är en bildning till subst. stod el. till 
verbstammen el. roten i verbet stå kan i detta sammanhang lämnas 
därhän. 

Med tanke på betydelsen vore det vidare tilltalande att bakom for-
merna sta, sta, stia o. likn. från bl. a. Västmanland, Dalarna, Närke, 
Södermanland sedetta stöda. Bet. är som framgår av materialsamlingen 
bl. a. 'upplagd el. upprest hög av virke, hässjevirke', 'hög, stapel av 
timmer', 'hög av kakor'. 

5  Jfr Rietz, s. 187 a, gärdselsto f. 'märke efter en uppriven gammal gärdesgård, som länge 
synes såsom en strimma på marken' Närke, Västmanland och Södermanland. 
6  Se Schlyter, Ordbok till Sam!. af Sweriges gamla lagar, s. 224. 
7  Se Supplement till Söderwall, Ordbok öfver svenska medeltids-språket, s. 242 b. 
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Bortfall av d<dh i intervokalisk ställning har i stor utsträckning ägt 
rum på götiskt och mellansvenskt område.8  De nyss anförda beläggfor-
merna hör hemma på det mellansvenska dialektområdet. För de d-lösa 
formerna från Västerdalarna, jämför L. Levander, Dalmålet 2, s. 7 f. 

Att förklara sta, stia o. likn. med övergång 0>y, som sedan kunnat 
delabialiseras till i, ur ett *stödhiön- är vanskligare. Ett förslag till 
förklaring må emellertid redovisas. 

Förhållandet mellan förlederna i häradsnamnet Lyhundra och i soc-
kennamnet Lohärad i Uppland har av v. Friesen förklarats så, att det 
förra innehåller inbyggarnamnet *lyiar, »som är ett ursprungligt *lohiaR 
och förhåller sig till sitt i Lohärad ingående primitivum /ö som glfiabr 
till glim, hlYia . . . till hl6a . ..» (hos A. Noreen, Xenia Lideniana, s. 9). I 
Geschichte der nordischen Sprachen, § 38, nämner A. Noreen härads-
namnet Lyhundra som exempel på att 0, som uppkommit genom i-
omljud på ö, senare framför omedelbart följande konsonantiskt i övergår 
till y. Noreen anför följande ord som ex. på den här utvecklingen (0>) 
0>9: »wn. frYia (got. frawröhjan) 'absprechen', dia (vgl. got. ubiltöjis 
'missetäter') 'helfen', ... Gen. bflar zu bår 'Gehöft'» (a. st.).1  

Påpekas bör också, att A. Kock i Svensk ljudhistoria 2, s. 35, menar 
att samnordiskt Ø  dialektalt övergår till y redan i fsv. Som exempel anför 
Kock »tOker 'som bör tagas, användbar', 'antaglig': ä. nsv. otykk JL. 
1640 nr 264 (i Upplandsmål otyk) — nsv. subst. strö: ä. nsv. stryg 
Schroderus Lexicon (1637; jmf. i Upplandsmål stryja 'strö' samt nsv. 
slöja: ä. nsv. slyja Schroderus, i Upplandsmål slyia Grip s. 12)». Kock 
menar att närstående palatala ljud troligen varit bestämmande för den 
här dialektala övergången. 

Sedan d (dh) bortfallit i stöda har ett hiatusfyllande j inkommit — 
st0a>*st0i,a-, som verkat palataliserande på Ø — *st0i,a>*stfia. På van-
ligt sätt har vi så fått sta. Den här utvecklingen bör ha skett i relativt 
sen tid. Det götiska och mellansvenska d-bortfallet i intervokalisk ställ-
ning kan av handbokslitteraturen att döma grovt dateras till början av 
den nysvenska perioden. Avståndet i tid mellan övergången 0>y framför 
konsonantiskt i, sådan den exemplifieras av ortnamnet Lyhundra ovan, 
och den i stpa<*stOia<*stOdha är ju stort. Jag menar givetvis inte, att vi 
haft ett kontinuerligt allmänt verkande j-omljud, men tendensen hosj att 
verka palataliserande på omedelbart föregående vokal bör ha funnits på 
många håll och bör också inom vissa områden ha kunnat orsaka över-
gång 0>9 i relativt sen tid. Jfr exemplen hos Kock strax ovan. 

Se t. ex. E. Wess6n, Sv. språkhist. 1, §163. 
Se också 0. v. Friesen, Till den,  nordiska språkhistorien II, s. 38 (Kungl. Hum. 

Vetenskaps-Samf. i Uppsala 1906). 
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Formerna med i-vokal av det här antagna stöda från Södermanland 
och Östergötland (1 belägg) är exempel på delabialisering av y. 

I föreliggande utredning har jag framfört olika förslag till att förklara 
dialektformerna sam, sta, stia o. likn. (främst från Västmanland, 
Närke, Södermanland). Med hänsyn till betydelsen 'stapel, hög' o. likn. 
är jag närmast böjd att föredra det strax ovan diskuterade förslaget och 
vill inte blott för ä-formerna utan även för y-(i-) formerna ansätta ett 
*stödhiön- som utgångsform. Detta är alltså etymologiskt skilt från 
stödja 'stöd, stötta'. 

Möjligheten av att de två orden stödja s. 'stöd, stötta' m. m. och stöda 
s. 'stapel, hög' m. m. påverkat varandra i fråga om såväl betydelse- som 
vokalutveckling kan man inte bortse från. I vissa fall torde det vara 
ganska svårt att avgöra vilket av de båda orden som skall ansättas som 
utgångsform eller om vi har att göra med en kontamination. 

I de östsvenska dialekterna förekommer en svag biform stöda f. jämte 
ståda f. vid sidan av stöd resp. ståd 'stolpe, stöd' o. likn. Efter Ahlbäck, 
a. a., s. 209 ff. må beläggen här översiktligt redovisas. 

stödo o. d. 'stötta i gärdesgård' Kumlinge, 'stöd' v. Åland; stodo 
'stöd, stötta' Maxmo, Vörå (Österbotten); i Maxmo i sht. 'stötta under 
båtsidan för att hålla båten på rätt köl på land'; styOd, bsg. stödon 
'stötta' Närpes (Österbotten); stödo 'sjömärke på landsidan' Kyrkslätt 
(Nyland). 

Med betydelsen 'stor skötvette, stort skötflöte' är stöda f. upptecknat 
under följande former: 

stöd° Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Snappertuna (Nyland); styödo, 
styödo Hitis resp. Kimito (Åboland); skot- el. fotstöd° o. d. 'rund pinne 
el. större flöte, som visar var strömmingssköten ligger' mell. och v. 
Nyland samt Hitis. 

Betydelsen 'stort skötflöte, större flöte' i de sist anförda beläggen från 
främst Nyland torde inte hindra en sammanställning med stöda f. 'stöd, 
stötta'. Det bör vara den runda pinnen el. käppen, markerande platsen 
för sköten el. garnet, som har varit det primära vid namngivningen. 

Den långa vokalen i de nyländska beläggen beror, enl. Ahlbäck, a. st., 
på att ordet är inlånat från stavelseförlängningsområdet, närmast kanske 
från Hitis. Ahlbäck menar också att formerna med ä är ex. på ombild-
ning av rotvokalen efter den ursprungliga pluralen. 

SumMary 
Claes Åneman, Swedish dialect stödja, stöda n. 'support, prop; stack, pile' 
The author discusses different dialect forms of two feminine nouns, normalized 
forms of which can be written stödja and stöda. Both words, which are found in 
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a limited, uninterrupted area of central Sweden, vary fairly widely in meaning—
from 'support, prop' and lying or standing pile or stack of firewood, timber, 
etc.' to the more general 'collection, heap, pile'. Stödja and stöda do not occur 
in standard Swedish, nor is there any record of them in Old Swedish. 

In Old West Scandinavian, however, there is evidence of styöja f. 'support, 
prop'. This styöja is commonly considered to be a jön-stem formation from stoö, 
stuö 'support, prop, post', from an Indo-European root *stu- 'to be stuff'. It is 
difficult to say whether the word stödja f. occurring in the Swedish-speaking area 
was formed in the Old Swedish period. It may be a more recent dialectal 
formation. 

Stöda f., on the other hand, must probably be regarded as a dialectal formation 
dating from New Swedish times. For the various forms of the noun, sta, stYa, 
stia etc. the author is most inclined to assume a form *stödhiön-, from a no-un 
stod, meaning among other things 'the sheaves placed upright, outermost in a 
barn, to support and hold the grain'. In view of the meaning of stöda, lying or 
standing pile of timber', 'pile, stack of rough timber etc.', such an etymology is 
reasonable. 

The author would thus consider the two nouns stödja and stöda to be etymo-
logically distinct. 



Ett komplement till den europeiska 
språkatlasen (ALE): Det estlands- 
svenska materialet till första 
volymserien (ALE 11) 
Av Lars Bleckert 

1. Bakgrund 
År 1983 utkom de första alleuropeiska dialektkartorna med kommentar i 
projektet Atlas Linguarum Europae. Europas dialekter är där represen-
terade i ett geografiskt beläggnät omfattande c. 2 500 fasta karterings-
punkter. Därigenom har skapats en någorlunda tillfredsställande karte-
ring. 

Vissa dialekter är emellertid styvmoderligt behandlade eller t. o. m. 
inte alls representerade i redovisningen. För svenskans del gäller att det 
intressanta estlandssvenska materialet lämnats utanför. Föreliggande 
redovisning vill vara ett försök att komplettera kartläggningen i detta 
avseende. 

En utgångspunkt i ALE:s undersökningsmetod är definitionen av ett 
presumtivt allmänt känt och brukat begrepp. Det är de ansvariga medar-
betarnas uppgift att sedan utreda vilket dialektmaterial som närmast 
kommer i fråga för begreppet på de olika karteringsorterna. De problem 
som därvid uppkommer är många, och några skall beröras i denna 
framställning. En principiell diskussion av de grundläggande svårigheter-
na med en dialektgeografisk redovisning av ALE: s format faller givetvis 
utanför denna redovisnings ram. 

De estlandssvenska dialekterna var, som framhållits av Tiberg (1962: 
13), i hundratals år nästan helt skilda från rikssvensk språkföränd-
ring, mindre från svenskan i Finland. Estlandssvenskarna, 7000-
8 000 personer,1  av vilka särskilt männen, åtminstone mot bosättnings- 

1  1934 utgjordes den estlandssvenska befolkningen av omkring 7 290 personer (Tiberg i Sv. 
Uppslagsbok, 2 uppl., bd 8, sp. 1045 ff. 1948). 
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periodens slut, också kunde estniska, kom ofta i kontakt med främman-
de språk, t. ex. ryska och tyska. »Man har därför skäl», skriver Tiberg, 
»att särskilt hos dem vänta dels språklig ålderdomlighet på vissa punkter 
men säregna nyskapelser på andra, dels yngre lån — ljud, glosor, fraser, 
satskonstruktioner — av endast fläckvis utbredning, härstammande från 
inbördes skiljaktiga språk och folkmål vid Östersjön och Finska viken. I 
kanske sju århundraden .. . har den estlandssvenska stammen bott söder 
om Finska viken på fastlandskusten i nordväst och på öarna därutanför». 
Se karta 1 a och b. Folket i Gammalsvenskby i Ukraina flyttade (dock ej 
mangrant) till Sverige 1929, medan befolkningen från Estlands svenskta-
lande kustbygder (ej heller den mangrant) mottogs här 1944. 

2. Material, karteringspunkter, karttecken 
Det estlandssvenska dialektmaterial som här läggs fram är hämtat från 
ULMA: s estlandssvenska undersökning. Grundmaterialet är hopbragt 
av en enda person, Nils Tiberg, som från 1923 till sin död 1980 ägnade sig 
åt denna omfattande uppgift.2  Stommen i ULMA:s estlandssvenska 
material utgörs av ett oktavkortregister, Estlandssvensk ordbok, omfat-
tande c. 80 000 kort, varav c. 50 000 är s. k. B-kort innehållande betydel-
sedefinitioner, språkprov, sakliga uppgifter och olika hänvisningar. Här-
till kommer kompletterande arbetsregister (in sedecimo) med ur primär-
uppteckningar excerperat material. Gentemot detta grundmaterial gör 
min redovisning endast anspråk på att vara fullständig i så måtto att den 
för begreppet i fråga typiska beteckningen i görligaste mån presenteras. 
Självfallet uppträder fall då två eller flera beteckningar står till buds och 
måste redovisas. I dessa fall karteras i första hand det mer allmänt kända 
ordet, medan övrigt material redovisas i texten. På kartan anges också 
då material utöver det karterade finns: siffran 2 läggs in i anslutning till 
kartsymbolen på den aktuella karteringspunkten. I fråga om karterings-
punkter följer jag Tibergs indelning av målen i Estlandssvensk ordbok. 
Gammalsvenskbymålet karteras ej; skulle det materialet inte överens-
stämma med Dagösvenskan3  anmärks detta särskilt. Övriga mål (med 
här brukade förkortningar) är (jfr den småskaliga kartan 1 b): 1 Runö 
(Ru), 2 Nuckö (Nu) sn i Pasklep kommun med varianter i kommunerna 
Sutlep (S) och Rickul (R) samt på ön Odensholm (0), 3 Ormsö (Oö), 4 
Stora och Lilla Rågö (SRö resp. LRö), 5 Vippal (V, kommun i Kors' sn) 

2  Jag är skyldig Ingrid Tiberg och Anne-Marie Cronström stort tack för lotshjälp in i de 
estlandssvenska samlingarna, för goda råd och deras aldrig sinande tålamod. En person 
utanför redaktionskretsen jag har att tacka för värdefulla påpekanden är Lennart Moberg. 
3  Efter utflyttningen från Dagö 1781 (av dem som året därpå slog sig ned i Gammal-
svenskby i södra Ukraina) återstod svensktalande i byn Reigi och i Kärdla stad. 
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Karta 1 a och b. Utsnitt av Estland (samt delar av Finska viken, Rigabukten och Lettland)• 
ALE:s grundkarta (skala 1: 107). På kartan i mindre skala — ritad och bearbetad efter en 
förlaga av A. Tammekann — markeringar av svenskbygden i Estland. De markerade 
dialektområdena är (med i texten brukade förkortningar): 1 Runö (Ru), 2 Nuckö (Nu) med 
varianterna Sutlep (S), Rickul (R) och Odensholm (0), 3 Ormsö (Oö), 4 Stora — och öster 
om den — Lilla Rågö (SRö resp. LRö), 5 Vippat (V; estn. Vihterpalu, ty. Wichterpal) och 
Korkis (K), 6 Dagö (Da) och 7 Nargö (Na). I nordöst Estlands huvudstad Tallinn (T). 

och Korkis (K, by i samma sn), 6 Dagö (Da) och 7 Nargö (Na). En god 
introduktion till dessa måls ljudlära är Tiberg (1962) med citerad littera-
tur.4  

Även om syftet med redovisningen är att ställa ett säkert belagt 
estlandssvenskt material i relation till motsvarande dialektmaterial i 
ALE:s publikation, utgår jag givetvis från att läsaren inte har tillgång till 
ALE-materialet. Kommentaren kommer därför i huvudsak att inskrän-
kas till att ange vilket nordiskt ALE-material det estlandssvenska när-
mast anknyter till. Därvid bör observeras att detta s. k. ALE-material 
inte innehåller alla för en given betydelse kända svenska dialektbelägg i 
arkivens samlingar, utan väsentligen endast sådana som av den svenska 
kommitténs presidium bedömts kunna uppföras på respektive koordinat-
punkt i ALE. För Sveriges del utgörs beläggnätet av 178 sådana punkter, 
någorlunda jämnt fördelade över riket. De som kan konsultera ALE skall 

4  Några viktiga arbeten som tillkommit senare är Isberg (1970), Lagman (1971) och Tiberg 
(1972). 1 dessa finns utförliga bibliografier. 
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finna att mina kartsymboler i princip motsvarar dem som använts där. 
Kartor med endast en kartsymbol inlagd får sitt värde först tillsammans 
med motsv. ALE-kartor. Så långt möjligt karteras i ALE ord med 
samma etymon med en gemensam grundsymbol; olika varianter (morfo-
logiska, fonologiska) av större dialektgeografisk vikt utmärks genom 
tilläggs tecken till grundsymbolen. 

3. Karteringar och kommentarer 
3.1 Begreppet 'sol' 

Den första karteringen (ALE I: 1) upptar begreppet 'sol'. De nordiska 
dialekterna har ett och samma ord, vilket i Estlandssvenskan betecknas 
so k (Ru, Nu (halvön)), sok (S, R, 0, 0ö, SRö, LRö, V, Da) och sop,/ 
(Na). Diftongvokalism av den typ som Na visar, dvs, med ett öppnare 
första element, är inte okänd i det svenska ALE-materialet för sol; 
geografiskt närmast är ett belägg från Pargas, Åbolands  — ou — men 
liknande vokalism återfinns i gutniska, öster- och norrbottniska mål och 
är belagt från Mo hd, Småland; Blekinge, Småland och Ovansitjan 
uppvisar f. ö. mål med andra diftonger för ordet. 

Nargöbeläggets vokalism anknyter till de sekundära diftongformer 
som finns representerade i kustmålen runt Östersjön, noga taget till de 
mål som också har ursprungliga diftonger bevarade (jfr Wessen 1970, 
karta 6). Det dentala /-ljudet ansluter närmast till nyländskan, medan 
Estlandssvenskan i övrigt har k. 

3.2 Begreppet 'måne' 

Karteringen ALE I: 2 gäller 'måne'. Nordiska dialekter uppvisar två ord 
för begreppet, varav det ena, tungel n. (jfr got. tuggl n.? 'stjärna'), finns i 
isländskan (tungl n.) och är belagt i rikssvenska mål från Närke till 
sydligaste Jämtland samt i de finlandssvenska dialekterna (Åland, Åbo-
land och — i sms. — i Österbotten); detta ord är ej belagt i Estlandssvens-
kan.6  

F. ö. i nordiska och övriga germanska språk förekommer motsvarighe- 

5  Det finlandssvenska materialet för ALE har ställts till förfogande av redaktionen för 
Europeisk språkatlas, Byrån för svenska språket vid Forskningscentralen för de inhemska 
språken, Hfors. 
6  Estniska tunga!, tungel 'eldbrand' kan inte rimligen vara ett germanskt lånord (E. N. 
Setälä, Virittäjä 1930); främst betydelsen tycks stjälpa denna tanke. Setälä hänvisar också 
till mordvinskans tonol-peks med just betydelsen 'eldbrand'. (Jag tackar L.-G. Larsson för 
hjälp med det finsk-ugriska.) Att vårt tungel, isl. tungl etc. skulle vara förbundet med 
litauiska dengtis 'himmel m. m.' avfärdas i ALE (1983: 11) av kommentatorn (D. Brozovi) 
»because the meaning `heaven' is recent in Lithuanian»; jfr Rietz 763 b-764 a. Allmänt sett 
bör möjligheten att vårt tungel kunde vara inlån österifrån ej utan vidare avfärdas. 
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Karta 2. Måne m. 'Iuna' motsvarades av en enstavig form mån utom på Na. Mån(a) här 
inlagt i de sju dialektområdena (jfr karta 1 b). 

Karta 3. För 'dimma' finns flera ord. Vanligast är tyckna, tuckna f. Ru hade ensamt ordet 
damm, jfr texten. 

ter till det i svenska dialekter vanligaste ordet härvidlag, måne m. Till de 
enstaviga maskulinformer som finns i Åland — Åbolandsområdet och i 
Österbotten ansluter sig det estlandssvenska materialet: moan (Ru), 
mon — n (Nu, R), mon (0, 0ö, SRö, LRö), man (Da). För Ru, Nu, R, 0, 
0ö, LRö och Da anges obest. och best. sing. lika. Endast från Na är 
best. manan belagt och synes närmast ansluta till den nyländska, 
tvåstaviga formen (mona m. fl.). Liksom i det föregående avviker alltså 
Na från den övriga Estlandssvenskan. 

3.3 Begreppet 'dimma' 
För många begrepp saknar dialekterna en övergripande benämning — en 
hyperonym. I stället finns en rad olika benämningar i det samlade 
dialektmaterialet, varigenom nyanserade iakttagelser av olika sidor eller 
skilda former av företeelsen kommer till uttryck. Ett sådant fall är 
'dimma' (ALE 1:3). Författaren till ALE:s kommentar, fennougristen 
Terho Itkonen, har inledningsvis framhållit att fenomenet dimma är 
avhängigt av de naturgeografiska förhållandena och att benämningarna 
sålunda anknyter till regionalt typiska former för dimman. »Entspre-
chend», skriver han, »sind in den nordschwedischen Dialekte[n] Wörter 
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wie skrugg und dur öfter mit nebelfeuchtem Wetter als mit dickem 
(See)nebel (för welche anderswo z. B. tjocka verwendet ist) zu verbin-
den.» (ALE I, s. 19). Följande översikt kommer att visa att Itkonens 
anmärkning har en dialektgeografiskt och semantiskt djupare dimension. 

I de estlandssvenska målen påträffas för 'dimma' på de flesta håll en 
form motsv. Pargas tyknå, f. 'dimma, tjocka, töcken', tidigare känt 
genom Thurman (SvLm IV.4, 1898-1900, s. 58) tykno av ett ansatt 
*thykna (jfr Hesselman 1902: 18); tikori(-) (Nu, S), tikon (R), ttkon (0), 
tzgon (Oö), tzgcen (SRö), tukcen— token7  (LRö), tigan tigcen (V), tkgrj 
(Da) och tcekrf (Na). Av dessa är alla utom Na-belägget femininer och 
har best. sing. på -na, medan Na har -ni (n. > r.). Beträffande LRö obest. 
tukcen7  , best. sing. tugna, jfr tuckna 'dimma, töcken' som är väl belagt i 
gutniskan; de finlandssvenska motsvarigheterna (vanligen med ö-vokal i 
stammen) är välbelagda. Från hälsinge- och medelpadsdialekter ansluter 
ett nu sparsamt material (y-vokal) och i Norrbotten påträffas liksom — 
sparsamt — från götamålsområdet former med ö i stammen. 

Töcken, töckna o. likn. har en klart östnordisk prägel. Dessa benäm-
ningar — liksom i ALE:s redovisning ordet tjocka — gäller dimformer för 
kustnära orter eller platser vid större sjöar och vattendrag; en sådan 
fördelning gäller i rätt hög grad även ett annat hithörande ord med 
avsevärt vidare språkgeografisk förekomst, nämligen tåka f., fsv. thoka, 
fisl. koka f., vilket —liksom töckna etc. — kan återgå på en ursprunglig rot 
ie. *tu — 'svälla, bli tjock'; betydelsen hos de hithörande estlandssvenska 
beläggen anges vara '(tät) dimma, tjocka:'s  toka (Ru), tzuko (Nu) och 
taga (0). Detta ord tycks inte föreligga i de finlandssvenska målen. 
Däremot är det välbelagt i gutniskan, i norrbottniska mål och är vidare 
känt i Lappland och Västerbotten. Ordet är det gängse för 'dimma' i 
danska mål liksom i färöiska och nyisländska. Det är välkänt i södra 
Norge (Telemark, Vest- och Östlandet, Vestfold, Agder). I de sydväst-
svenska dialekterna är det följdriktigt välbekant: Västergötland ('tjock 
dimma' o. likn.) med belägg företrädesvis från orter nära större vatten, 
Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge. Ordet är belagt i dalbomålet men 
där liksom i småländskan och östgötskan är exemplen fåtaliga. Säkra 
belägg i värmländskan finns mycket sparsamt och endast något enda 
belägg från Uppland (Skuttunge). Detta ord — ett germanskt * fiukön (jfr 

7  Itanskriptionen anpassad till det reducerade landsmålsalfabet som numera brukas i 
tryck; vokalen ce (LRö, Na m. fl.) motsvarar i källan hopskrivet a och a. 
8  ALE uppdrog åt nationalkommittéerna att så långt möjligt redovisa den övergripande 
beteckningen för begreppet (hyperonymen). Härigenom kom vid redovisningen t. ex. tå/ca 
'tät dimma, tjocka' m. m. att utelämnas i de fall då en hyperonym 'dimma' fanns belagd. En 
sådan gränsdragning mellan en allmän och en särskild betydelse är ofta svår att konsekvent 
genomföra på det nationella, dialektala planet. Begreppets betydelseomfång olika dialekter 
och språk emellan kan ju dessutom vara mycket skiftande. 
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lågty. daak, fris. töök, teek, nederl. dook)— förefaller i nordiska dialekter 
använt om de dimformer som är typiska för kusttrakter och (låglänta) 
bygder nära större vatten samt — över landområden — för dalar, sänkor 
och slätter, dvs, där förhållanden närmast utan sikt uppträder med viss 
regelbundenhet. Därmed är också visat att det finns sakligt grundade, 
systematiska betydelseskiktningar i det material ALE karterat för 'dim-
ma', något som inte enkelt kan utläsas av samkarteringens resultat. 

För Ru finner man ett annat än de hittills nämnda orden för 'dimma', 
nämligen damm n?, uttalat doam 'tjocka, dimma' med en rot som — med 
annat avljudsstadium — återfinns i svenskans dimma. Runöbelägget står 
inte ensamt i svenska dialekter; damm(b) 'dimma' är känt från enstaka 
orter i Dalabergslagen och i Övre Västerdalarna, men f. ö. synes betydel-
serna starkt avgränsade till 'lätt dimma o. likn.' (Uppland, Möja; Dalar-
na, Leksand) eller 'dimma över kärr m. m., vattenrök (vid t. ex. fors) o. 
likn.' (Dalarna, Rättvik; Värmland, Dalby), jfr sammansättningar som 
frostdamm (Jämtland, Revsund) och kalldamm (Ångermanland, skilda 
orter). Gutniskan har betydelsen 'ånga, imma' (Fårö, Grötlingbo, Lau), 
som nära överensstämmer med den fornsvenska 'ånga, rök o. dyl.'. 
Betydelsen 'rök' finns sparsamt belagd i finlandssvenskan. 

För den dimform som kan antas mest frekvent återfinns alltså på Ru 
ett ord som f. ö. i svenska dialekter i viss, ytterst begränsad omfattning 
fått den generella betydelsen 'dimma' — i germanskan i övrigt endast 
karterat för ett par nederländska dialekter (formen damp). Övriga här 
nämnda beläggs betydelser tycks nära överensstämma med fornsvens-
kans. 

I sammanhanget kan nämnas att ett avljudande germ. *dumb- åter-
finns i ALE som svagt femininum för 'dimma' från Dalabergslagen, 
Västerdalarna och — i synnerhet — från Ovan- och Nedansiljansområ-
dena; jfr dalska starka verbet dimma 'ånga, ryka; damma' med vokal-
växlingen i— a— u i temat (OÖD: 318). 

3.4 Begreppet 'moln' 

Om 'moln (Wolke)' (ALE 1:4) skriver kommentatorn (T. Itkonen, ALE 
1983: 32): »Das älteste Wort för 'Wolke' in den skandinavischen Spra-
chen ist offensichtlich dän., norw., schw. sky, fär. sk-Y ggj, isl. sky; 
teilweise wurde seine Stellung von jöngeren Bezeichnungen wie bei-
spielsweise denen der Sippe dän. mul, mulm, norw. mol, schw. mol(e), 
moln eingenommen.» 

Ordet sky i Estlandssvenskan anges brukat i »biblisk stil» (LRö) resp. i 
fast talesätt: (Man sjöng) cen e skrod e skin ('så att det skrodde (dvs. 
dånade) i skyn', Gammalsvenskby) med betydelsen 'luft(rum), himmel 
o. liknande'. De belägg på ordet moln n. — el. n. >r. — som finns från V 
resp. Na anges vara riksspråkligt influerade. Genuinare i de estlands- 
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Karta 4. För 'moln' finns i estlandssvenskan ordet mole m. el. n. 

Karta 5. Liksom i många andra svenska dialekter står i estlandssvenskan ordet vader for 
'vind (ventus)'. 

svenska målen är mole m. el. n.: molre n. (Ru), m. (Nu), best. n. sing. 
mukz(t) (SRö), best. m. sing. mulren (u— u, LRö; u, Da), jfr mOre m. 
(Gammalsvenskby); från 0 uppges att ordet »brukas inte gärna om 
enstaka moln»; i stället används sms. på moke-. Av ordboksmaterialet 
framgår också att bet. 'enstaka moln' ej alltid är otvetydigt skild från 
'molnparti, molntäcke, molnighet m. m.' 

I ALE redovisas mol, mole (n. — m.) för värmländska beläggpunkter 
och för Dalbomålet; den enstaviga formen redovisas vidare från ett par 
orter i norska TrOndelag, och för formen mul finns ett belägg från 
sydostligaste Jylland, alltså några få och geografiskt perifera nordiska 
belägg. 

Det bör tilläggas att för hithörande, sannolikt rotbesläktade, muld, 
mold något enstaka belägg finns från Värmland, Halland och Småland, 
flera från Bohuslän och Västergötland. Säkert bör mol(e), muld, mold, 
jfr Torp (1919: 431f.) molde, ses i ett större materialsammanhang för att 
formförekomsten bättre skall förstås.9  

9  Tiberg tycks i Estlandssvensk ordbok avgjort uppfatta de estlandssvenska formerna som 
(delvis) substantiverade particip; jfr Hellquist (1922:483): »moln ... nära besl. med mulen 
... vanligen uppfattat som en substantivering av detta ord, som kanske egentl. är ett 
gammalt particip». 
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3.5. Begreppet 'vind (ventus)' 

Det normala ordet för 'vind, blåst (i allmänhet)' (ALE I: 5) är i de 
estlandssvenska målen väder: veyr (Ru), vcer (Nu), ver 0ö), vadcer (SRö, 
K, Da —vceck, Na —vcedcer), ve-dar (LRö); detta ord är i olika former 
belagt över hela Sverige men endast karterat där ordet vind är svagt eller 
inte alls belagt eller ej är det uttalat typiska; det gäller orter i norra 
Lappland, Ångermanland, Västerbotten, Ovansiljan, Västerdalarna, 
Hälsingland, Värmland, Uppland och på Gotland. I ALE redovisas 
vidare ordet i danskan (vejr, ej lokaliserat); f. ö. domineras kartering-
en av olika morfologiska utvecklingar av de urbesläktade vind och väder 
inom de germanska, slavisk-baltiska och romanska språken. Jfr Nikula 
(1979: 54 ff.). 

3.6. Begreppet 'regnbåge' 

För 'regnbåge' (ALE I: 6) karteras i germanskan en senare led mot-
svarande sv. -båge, m., germ. *bu3-'böjning'. I de estlandssvenska 
målen har den oblika formen generaliserats (båga, m.), något som är 
välkänt i finlandssvenska, uppsvenska, dalska och norrländska dialek-
ter; i jämtska mål finns belägg på genusskifte (-båga, fem., Hammerdal, 
Ström). Förleden i det estlandssvenska materialet är regn-) De est-
landssvenska sammansättningslederna uppvisar dels -g-löshet: rcenboa 
o. d. Nu, R, 0, 0ö), rcembaa (Da),2  dels bevarat -g-: rcegcenboga (SRö; 
jfr rcegcenboa LRö), rcegnboga (Na), och dels g-frikativering: reynboa, 
best. rceynboyan, jfr förled med v i revnbaa (Da),2  best. rceve,niboan 
(Gammalsvenskby). 

Paralleller till g-lös förled i ordet (ren- o. likn.) finner man inte 
nästgårds. I Österbotten liksom i de sydsvenska målen (Skåne, Blekinge, 
s. Halland, delar av sydv. Småland) motsvaras förledens ursprungligen 
frikativa g-ljud av ett j-ljud (rajn-, räjn- o. d.) Det är i Över- och Neder-
kalix direkta motsvarigheter finns: renboa Öx resp. best. recenböan Nx, 
alltså överensstämmande med Estlandssvenskan i bägge lederna. SRö 
och Na med g-klusil i båda lederna visar överensstämmelse med målen 
på andra sidan Finska viken (v. Åboland, Nyland re,gnboga o. likn.) 
Också dessa former har motsvarigheter i Norrbottensmål: reganb6ga o. 
likn. Nederluleå och Edefors; jfr reganbåga Sorsele. 

Sammantaget visar Rågö- och Nargösvenskan här överensstämmelse 
med närmaste svenska mål på den finska sidan och med vissa norrbott- 

' Det är också den dominerande förleden i germanska språk för begreppet, men flera 
andra finns, t. ex. sv. skur-, himla-, no. ver-, no. och färöiskt ele- resp. cela- (= fsv. 
n. 'stormby'). 
2  Motsvarigheten till förbindelsen -gn- i Dagömålets rcem(n)-, rcevn- har här utvecklats i ett 
osammansatt regn (jfr Tiberg 1962:61). 
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Karta 6. För 'regnbåge' finns i estlandssvenskan liksom i Kalixmålen former utan konso-
nant i någondera leden. 

Karta 7. För 'meteorologiskt hagel' visar det estlandssvenska materialet g-lösa former med 
vokalförlängning, kortstaviga former samt g-former med vokal- resp. konsonantförläng-
ning. 

niska mål. I Nucköområdets dialekter och målet på Oö visar samman-
sättningen i fråga om fonetisk form överensstämmelse med de självstän-
digt utvecklade Kalixmålen. 

3.7. Begreppet 'hagel (nederbörd)' 
Det estlandssvenska materialet för ALE I: 10 — svenskans hagel, 
n. <germ. *hasla — visar dels g-lösa former med vokalförlängning (jfr 
3.6): hak 0, 0ö, Da, dels former med g eller homorgan frikativa: a) med 
kort stavelse: hagek o. likn. LRö, SRö, V, K (best. hagke o. d.); b) med 
lång vokal: hagok Nu, S, R; c) med lång velar konsonant: hayk (best. 
hayke) Ru. Na har växlingen hag!, best. hagle o. likn. 

Formen hal, som är belagd i ett område i-nordvästra Skåne (samt i ett 
litet område i sydöst) och i sydligaste Halland, har förmodligen inte 
utvecklats likartat med det estlandssvenska hak. I Skåne och v. Blekinge 
dominerar former som hall — varur hal-, hat,l, Ked m. fl. — och för dessa 
har antagits en övergång ha3/>haj/.3  Den estlandssvenska formen har 

3  Benson (1967: 24f.). 
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däremot säkerligen bildats genom bortfall av den velara konsonanten 
framför en svarabhaktivokal sedan den betonade vokalen förlängts (jfr 
Tiberg 1962: 60f.). På samma sätt kan t. ex. det sydsvenska fil/ 'fågel' 
och det estlandssvenska fok, fuji, fOk o. likn. 'fågel' — endast Na har 
intervokalisk konsonant — skilja sig genom att återgå på former utan 
resp. med svarabhaktivokal mellan den velara konsonanten och /-ljudet. 
Beträffande utvecklingen av formen hak, jfr Överkalix *håyek> *håyek 
>hcekZ>hceZ (Pihl 1924:68). 

Formerna med kort stavelse (LRö, SRö, V, K) överensstämmer med 
Finlandssvenskan i Nyland, Åboland och Österbotten. Belägg finns f. ö. 
från Ovansiljan (Älvdalen) och från en del norrländska kortstavig-
hetsmål. 

Nu, S och R hagok har motsvarighet i åländska former (hagel,- o. likn.) 
men relationen är mera svårbedömd med hänsyn till riksspråket. 

Förlängningen av den intervokaliska konsonanten i ordet hagel — så 
som den genomförts på Ru — finns i svenska dialekter inom ett stort, 
sammanhängande område i sydvästra och västra Sverige: håwal (--k) o. 
likn. från Sunnerbo härad i Småland, mellersta och norra Halland, 
Bohuslän; hågak o. likn. från Flundre och Väne härader i Västergötland, 
Dalsland, Värmland, nordvästligaste Västmanland och Malung-Äppelbo 
i Västerdalarna. Denna utbredning gäller alltså i karteringsunderlaget för 
lång konsonant i ordet hagel;4  för att diakroniskt och dialektgeografiskt 
förstå Ru-beläggets form är det självfallet nödvändigt att undersöka flera 
ordbildningar med samma eller likartad morfologiska struktur. För det 
ovannämnda exemplet fågel påträffas t. ex. förlängd velarklusil (fågair, 
firgak o. likn.) redan vid Upplandskusten (Harg, Hållnäs). 

3.8. Begreppet 'snö' 

Motsvarigheterna i de nordiska dialekterna till det germanska *snaiwa-
(<*snai3wa- 'snö', ALE I: 11) har inte genomgående övertygande kun-
nat förklaras. Estlandssvenskarna brukade former som sn4o, snus o. 
likn. (Ru, Nu, S, R, Oö, SRö, LRö, V, Da) och sn e (Na). Det progressi-
va i-omljud som under y. fsv. tid gav iö (+—iö) —jfr t. ex. s. Österbottens 
snyOg o. likn. — saknas således i den estlandssvenska diftongen. De 
estlandssvenska formerna (utom Na) liknar oomljudda former i Ovansil-
jansområdet (Älvdalen, Venjan, vissa byar i Mora, Sollerön, Ore, Orsa) 
och bildar med dem en återstod av ett kronologiskt djupare skikt till 
vilket även belägg från Gudbrandsdalen, Vestlandet och Telemarken i 
Norge, det nyisl. snjör och den färöiska förleden snjö- skall räknas. Na- 

' För norska mål redovisas till ALE endast formen hagl; danska mål har former utan 
konsonant sammanfattade under hau?1; Bornholm hal (jfr Skåne). 
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Karta 8. Formerna för 'snö', snjo, snju, bildar med dalska och norska dialektformer ett 
kronologiskt äldre skikt. 

Karta 9. För 'tillfällig (regn)vattenpöl' finns flera ord med anknytning till (främst) svenska 
kustmål, t. ex. dapp m. (0) och bäck m. (A). (Jfr texten vid 3.9.) 

belägget sne är en delabialiserad form i analogi med förhållandena för ö i 
estniskan (jfr Tiberg 1962:45). Na anknyter till finlandssvenskt sn0 o. 
likn. (Nyland, Åboland, Åland, n. Österbotten). Jfr Nikula (1979: 94 ff.). 
Estlandssvenskan och gutniskan har i det här fallet ej direkt överens-
stämmande former. I forngutniskan påträffas för ordet en diftong oy, 
bevarad i uttal som mun o. likn. (hela ön). 

3.9. Begreppet 'tillfällig vattensamling, pöl' 

I ALE I: 12 f. karteras ord för liten, tillfällig vattensamling (på väg etc.) 
t. ex. efter regn. En onomasiologisk undersökning av ett begrepp som 
avgränsats på detta sätt är svår att genomföra av flera skäl. Källmateria-
let måste göra sannolikt att vattensamlingen är flyktig och har en area 
som skiljer den från större vattensamlingar som gölar och tjärnar (jfr 
ALE I: 14).5  Beteckningen skall vidare främst avse vattensamlingen i 

5  I ALE I: 14 karteras vattensamlingsbeteckningar för 'göl, tjärn', dvs. vattensamlingar 
som är mindre än 'insjö' men större än 'tillfällig vattensamling (på väg)' o. likn. Vid 
plottningen av symboler för tjärne m. i norrländska mål har misstag begåtts. Dessa svaga 
former synes vara korrekt inlagda hos Jonsson (karta II). 

6-859072 Sv. Landsmål 
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sig, ej den hålighet som rymmer den. Betydelserestriktioner av detta slag 
är svåra att påföra det för smärre och medelstora vattensamlingar syn-
nerligen rika dialektmaterialet: översättningar som »puss, göl» och lik-
nande speglar det dialektala begreppets semantiska relativitet. 

Hans Jonsson uppger (1966:325) under rubriken putt, pott en betydel-
se 'naturlig, oftast vattenfylld sänka' Rågö. Belägget torde härröra från 
LRö, pot m. Från SRö finns pott som senareled, t. ex. plur. vagapota 
'pölarna på vanliga körvägen', en betydelse som överensstämmer med 
detta avsnitts rubrik, om man bortser från ett ev. element 'grop'. 

I Österbotten är beteckningen vatt(u)pott den gängse för 'tillfällig 
vattensamling på väg o. dyl.' och detta synes gälla även för Åboland. I 
Nyland växlar ordet med vatt(u)göl. Pott, vattu-pott 'pöl, vattenpuss (på 
t. ex. en väg)' är belagt i Norrbotten (Nederluleå; liknande betydelse från 
Neder- och Överkalix), något som ej uttryckligt framgår av Jonssons 
framställning. Att putt, pott har stor spridning i svenska dialekter i 
betydelsen 'liten vattensamling, vattenhål, liten tjärn' framgår däremot 
klart (Jonsson 1966: ib.). Av Hesselmans manuskript »Upländsk ord-
bok» (i ULMA) framgår att uppl. putt i allm. avser större vattensam-
lingar än pöl, puss: från s. Fjärdhundra (Norrby, Tärna, Torstuna och 
Härnevi) uppges betydelsen 'göl, puss'. År 1978 hörde jag själv en 65-
årsman från Järlåsatrakten yttra... n lan, påt . . . om en tillfällig vatten-
pöl på vägen. SRö pott har tydligen i den efterlysta betydelsen överens-
stämmelse med såväl Finlandssvenska, Nurrbottensmål som upp-
svenska. Jfr f. ö. hithörande nordiska ord och anknytande västgermanskt 
material hos Jonsson (1966: 324 ff.). 

Det vanligaste ordet i Estlandssvenska för vattenpöl är bäck m., bek 
o. likn. 'vattenpöl (efter smältvatten)' o. dyl. R, Na, vatobcek 'vattenpöl' 
Nu, bak 'pöl, tillfällig mindre vätskesamling' SRö (även om större 
vattensamlingar:) Oö, Da. Från Gammalsvenskby uppges vadobek 
vattu-bäck 'en stillastående mindre vattenpöl (t. ex. efter häftigt regn)'. 
Jonsson (1966: 266) uppger att bäck, m. 'mindre vattensamling o. dyl.' 
föreligger från ett par socknar i Småland (Konga hd), från ö. och n. 
Uppland, från Svärta sn i Sörmland samt från Estland och Finland. 
»Dels avses tillfälliga vs. på väg o. dyl., dels mera varaktiga sådana, små 
tjärnar o. dyl.» (ib.), alltså med en betydelsevariation både avseende 
storleks- och tillfällighetskriterierna. 

Det estlandssvenska bäck-materialet anknyter närmast till data från ö. 
Åland och v. Åboland, där betydelsen för bcek o. likn. m. uppges vara 
'liten vattenpuss, i sht i fördjupning i berg'; övriga anknytningar till 
bäck-belägg i ALE-materialet avser vattensamlingar större än pöl men 
mindre än sjö (Uppland, Sörmland); inga andra nordiska bäck-belägg 
avseende vattensamling ingår i ALE (jfr Jonsson 1966: 267). 

1 Nuckömålet finns ett annat ord som hör hit, nämligen m., lmalf. 
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dap, dapp 'vattensamling efter regn m. m.' Nu, R, 0 (jfr Jonsson 
1966:342 'liten vs., vattenpuss' med belägg från Nu, samt ett belägg från 
vardera Öland och Sörmland. I denna form anknyter således det est-
landssvenska dapp till ett sprött material från östra Sverige. Jonsson 
utesluter inte släktskap med de vida bättre belagda dape och dave, vilka 
båda förekommer i den här mera begränsade betydelsen (jfr Jonsson 
1966: 342 ff.). 

En relation till dialekter i främst östra Sverige har slutligen beteck-
ningen glo n.: g4o (best. &gul) 'stående regnvattenspöl (som torkar ut 
snart nog)' SRö, jfr Jonsson -(1966: 287; belägg med en betydelse motsva-
rande den här angivna redovisas dock ej från Estland). I betydelsen 
'mindre vattensamling, puss, vattenhål' anknyter belägget till former 
från Gästrikland och n. Uppland. I Finlandssvenskan betecknar ordet 
'större stillastående vattensamling' (Nyland, Åboland); betydelsen 'in-
sjö' är enligt Jonsson (ib.) belagd i Österbotten och på Åland. I betydel-
sen 'mindre avsnörd vik' m. m. — som enligt Jonsson (a. a. s. 288) i viss 
mån kunnat ge betydelsen 'vattensamling' — är ordet belagt i östsvenska, 
norrbottniska och mellansvenska dialekter. 

För övriga6  hithörande ord: vattu-glugg vatoklog 'naturlig vattensam-
ling, vattenpöl' Ru, vattu-kula vatokoZ o. likn. 'vattenpöl, en obetydlig o. 
tillfälligare vattensamling' Nu, 0, R och glissa-vatten Oi-avadij 'helt 
litet, glimmande vatten på jorden (isen) efter regn' LRö — vilka f. ö. 
saknas hos Jonsson a. a. — hänvisas till Estlandssvensk ordbok. 

3.10. Begreppet 'insjö' 

Appellativet sjö m. i betydelsen 'insjö' (ALE I: 15) förekommer knap-
past i Estlandssvenskan. Visserligen finns naturnamn som bcegkenoen7  
Bäcksjön Nu — grund insjö (på näset mellan halvön Nu och fastlandet) — 
men det ger ingen rättvisande bild av begreppets dialektala beteckning 
vilken i stället är träsk n. och träskja8  f.: trcesk n. Nu, LRö, V, trckske f. 
0ö, Da;9  genus växlar på sina håll: R har trcesk n. men också svaga 
feminina pluralformer: trceskiar, best. trcesk4ana; Oö har vid sidan av 
svagt femininum också enstavig form (trcesk n.)1  

Betydelsen 'insjö' för träsk är välkänd från många håll runt Östersjön 
och ej enbart från kustmål (varest ofta sjö avser 'hav', jfr 1.11). I de 

6  Estniska loik 'stående, liten pöl' är inlånat i R. Jfr estn. laugas 'pöl, göl': Na lao,k(o) 
'vattensamling', R Ink (--,#) 'stående, liten pöl'. 

ce för hopskrivet a+ a (jfr tidigare not 7). 
s  En innovation med övergång till ön-stamsparadigmet. 
9  På Na är trresk r. belagt i betydelsen 'kärr, sjunkmark'. 
1  Anges »[< n]» i Estlandssvensk ordbok. I språkprov påträffas dock n.: clibe trd..ske e 
416ylset 'Dibyträsk(et) är sjunkigt' . 
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Karta 10. Appellativet träsk och likn. 'insjö' är allenarådande i estlandssvenskan liksom i 
ostligaste Svealand, på Gotland och i finlandssvenskan i stort. 

Karta 11. Det estlandssvenska sjö 'hav' hör, tillsammans med det finlandssvenska, språk-
geografiskt till ett stort sydskandinaviskt—västgermanskt, sammanhängande kustområde. 

finlandssvenska målen är träsk n. det gängse ordet utom i ett antal 
socknar i norra Österbotten (Larsmo, Kronoby, Esse och Terjärv) där 
det är sjö. I gutniskan är träsk allenarådande; i betydelsen '(större) sjö' 
o. likn. är det allmänt förekommande i Norrbotten och Västerbotten 
liksom i flera Lapplandssocknar (Lycksele, Malå, Sorsele, Arjeplog, 
Arvidsjaur, Jokkmokk). Träsk n. '(liten skogs)sjö' o. likn. är i ALE-
materialet slutligen belagt i Roslagen (Värmdö, Tyresö, Vätö, Gottröra) 
och vid Sörmlandskusten (Svärta). 

Det är klart att appellativet träsk (liksom i viss mån föregående be-
grepp, jfr 3.9) betecknar vattensamlingar av mycket skiftande ytstor-
lek, med helt skilda strandförhållanden m. m. (jfr Jonsson 1966: 14 ff.). 
Betydelsemotsättningen '(större : mindre) sjö' har också mycket ofta 
kommit till uttryck i skilda beteckningar, t. ex. genom norrländska träsk 
n. å ena sidan och tjärn f. m. och tjärne m. å den andra. Någon sådan 
polarisering av begreppet 'sjö' är inte sakligt motiverad i Estland, på 
Gotland eller i området för det appellativa träsk i ö. Sverige. Det är 
intressant att lägga märke till att flera forskare bedömt ö. Mellansverige 
(inkl. Gotland) som spridningscentrum för träsk n. (jfr Jonsson 1966: 35 
med citerade källor). 
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Jonsson (a. a. s. 36 ff.) diskuterar utförligt frågan hur ordet träsk 
kommit till Övre Norrland. Här finns inte utrymme att närmare pröva 
hållbarheten i tesen »att förklara förekomsten av träsk i övre Norrland 
med inslag av upplänningar (eventuellt även folk från andra delar av det 
mellansv. träsk-området) bland landsdelens kolonisatörer». Det kan 
emellertid finnas anledning att ifrågasätta den. Jonsson anför (a. a. s. 37): 
»I de fall, där det råder en speciell överensstämmelse just mellan nord-
norrländskan och österbottniskan, tycks dock i regel sannolikheten tala 
för att den senare är den tagande parten.» De många överensstämmelser 
som i det föregående setts råda mellan det estlandssvenska i söder och 
det öster- och norrbottniska i norr kan varken förklaras enbart spegla 
arkaiska tillstånd eller sägas ha kommit från Norrbotten öster- och 
söderut. En enklare (och rimligare) arbetshypotes är att anta förekoms-
ten av språkliga och sociala kontakter i båda riktningarna mellan t. ex. 
Norr- och Österbotten och vidare mellan den finlandssvenska befolk-
ningen och estlandssvenskarna. I detta givande och tagande är det 
naturligt att också finna vissa överensstämmelser mellan Estlandssvens-
kan, gutniskan och t. ex. kustmål i ö. Mellansverige; jfr karta 10. 

3.11. Begreppet 'hav (mare)' 

I områden nära havet påträffas i nordiska dialekter ofta ordet sjö för 
ALE I: 16 'hav' (jfr Jonsson a. a. s. 274 ff.). Det estlandssvenska materi-
alet omfattar dels formerna s4o, sy/ o. likn. (Nu, R, SRö, V, K, Da), dels 

— so (Oö), best. sen— §en (Na) och 5o (Ru). Även gutniskan använder 
för begreppet ordet sjö, men formerna avviker från dem hos snö (jfr 
3.8):2  §a1,1 o. likn. var välkänt i äldre mål; Tiberg har upptecknat mono-
ftong från Hablingbo: §o, jfr 0ö, Ru. 

Man får av såväl det estlandssvenska3  som det finlandssvenska mate-
rialet intrycket att ordet hav inte är genuint i målen. Det ord man 
använder är sjö, oftast i best. form eller i genitiv efter prep. till. Ordet 
har i Österbotten formen no o. likn., medan övriga finlandssvenska mål 
har initial, varierande frikativa. I de norrländska kustmålen är emellertid 
simplex sjö 'hav' svagare belagt; som senareled i havsjö 'hav' påträffas 
det från Hälsingland norrut efter kusten, fast sparsamt, t. ex. best. 
havsin Överkalix, best. havOn Nederluleå. 

ALE:s kartering av sjö och hav för 'hav' i danska och norska mål är 

2  Beträffande diskussionen av de gutniska formerna för sjö se Gustavson 1940-42:257 f. 
(med anförda källor). Nutida gutniska har, vid sidan av diftong (au, ey), 6i-monoftong i 
ordstammen. 
3  Hav 'mare' anges brukat i något högre stil (LRö) el. mera sällan (Ru). Där det är belagt 
(Ru, R, 0, 0ö, LRö samt Gammalsvenskby) står det i best. sing. hc_ive. 
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dessvärre felaktig.4  Man kan hänvisa till Jonsson a. st., där han visar att 
ordet sjö 'hav' »möter i fsv., fvn. och fd. samt sv., nyno., nisl., fär. och 
d.» I de norska dialekterna gäller dock samma huvudsakliga inskränk-
ning av användningen som i de svenska, nämligen att sjö 'hav' är 
välbelagt från områden som har nära kontakt med havet; detsamma 
gäller i Danmark för Jylland och öarna »också här troligen med oriente-
ring mot havet» (s. 275); det vidimerade danska underlaget för ALE:s 
kartering saknar dock sjö och upptar endast hav. Sjö 'hav' är f. ö. 
välkänt efter kusterna i södra Sverige: Skåne, Blekinge, Halland, Bohus-
län, Småland, Uppland. 

I övriga germanska språk påträffas motsvarigheter till vårt sjö i ett 
omfattande område på de Brittiska öarna (eng. sea) och i flamländska, 
nederländska och frisiska dialekter; därtill förekommer det, ehuru spar-
samt, i nordtyska dialekter. ALE:s kartbild — så långt den nu är korrekt — 
motsäger knappast Jonssons resonemang (s. 276) beträffande betydel-
seutvecklingen från 'insjö' till 'hav' för sjö: »Det förefaller rätt sannolikt, 
att utvecklingen 'insjö'—>'hav' ... skett på anglo-fris. område och där-
ifrån spritt sig till andra kustområden.» Om detta är korrekt — något som 
givetvis kan definitivt besvaras först efter en grundligare undersökning — 
bildar de syd- och mellansvenska kusterna, Estlands och Finlands 
svenskbygder ett område i motsättning till Norrlandskusten, där hav är 
det gängse ordet. Jfr dock det inte helt ovanliga havsjö (ovan). 

3.12. Begreppet 'å och älv (rivus)' 
Flera betydelseangivelser i ALE:s frågelista är, som framkommit, inte 
begreppsmässigt entydiga från dialektal synpunkt. I det föregående har 
detta visat sig gälla för t. ex. små och medelstora vattensamlingar. 
Vattendrag större än (överklivbara) bäckar (ALE I: 17) har inte någon 
ensartad beteckning i de svenska dialekterna: flera olika ord finns att 
tillgå. Ordet å f. är vida spritt i betydelsen 'större vattendrag' o. likn.; 
det påträffas på de västnordiska öarna och i södra Skandinavien (Dan-
mark, sydöstra Norge, södra och östra Sverige upp till Sörmland och 
södra Uppland) samt i delar av norra Sverige (Särna och Idre, delar av 
Härjedalen, Medelpad, Jämtland, hela Ångermanland, huvuddelen av de 
svenska målen i Lappland). Den riksspråkliga betydelseskillnaden mel-
lan älv och å ligger som bekant främst i storleken. Vid sidan av å 
förekommer ordet älv f. emellertid såsom nära nog synonym beteckning 

4  De danska och norska nationalkommittéerna har ingen del i den felaktiga karteringen; 
allmänt gäller att felaktigheter i ALE skall korrigeras i särskilda errata-sammanställningar 
för varje faskikel. 
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Karta 12. Större vattendrag betecknas i estlandssvenskan som i stora delar av Skandinavi-
en med å f. 

Karta 13. Bland beteckningsmotiven för 'gräshoppa' finns onomatopoetiska synpunkter (Q) 
(här = syrsa) samt t. ex. bildningar till verbet bita (om insekter) (Z) (här = senareleden - 
bitare, -biterska); jfr text. 

i många mål. I bl. a. de finlandssvenska målen tycks dock den riksspråk-
liga distinktionen vara företrädd: älv f. anges betyda 'större å' och 
förekommer oftast i best. individualiserande betydelse gränsande till 
egennamn. Å f. m. anges betyda 'större vattendrag, större än bäck' 
och är belagt i nyländskan, v. åboländskan och österbottniskan. 

Det finns slutligen också svenska mål med enbart älv f. (sammanhäng-
ande område utgör norra Bohuslän, Dalsland, västra Värmland samt 
sydvästra Dalarna). 

Mycket talar för att älv är en novation i de svenska dialekterna utanför 
det nyssnämnda sammanhängande området. En faktor man därvidlag 
kan peka på är det begränsade antalet ortnamn med elementet älv i 
jämförelse med dem som innehåller appellativet å. Situationen i de 
estlandssvenska målen strider inte heller mot en sådan tolkning. Där är å 
f. allenarådande i betydelsen 'vattendrag, större el. mindre': o (Nu, R, 
0ö), ao (SRö, LRö, V), og (Da) och oa (Ru). Det estländska materialet 
ansluter m. a. o. till det stora nordiska å-området i söder, väster och 
norr. 
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3.13. Begreppet 'gräshoppa (Tettigonia viridissima)' 
En onomatopoetisk beteckning för ALE I: 18 f. 'gräshoppa' som Est-
landssvenskan har gemensam med rikssvenska och finlandssvenska dia-
lekter är syrsa f.5  I ob. sing. har Estlandssvenskan su,s (Ru), sis (SRö, 
LRö) och i ob. plur. även sammansättningen grces-siscer (SRö). I Fin-
landssvenskan återfinns beteckningen syrsa i åländskan. I Sverige är 
syrsa 'gräshoppa' belagt i n. ö. Uppland, Närke, Östergötland, Småland, 
Öland, Blekinge, Skåne samt på Gotland, dvs. inom ett sydligt—
östligt område till vilket det åländska och estlandssvenska anknyter. 
Vårtbitare m. fl. former har även spridning i riks- och östsvenska/est-
landssvenska mål. I Estlandssvenskan finns dels former som vce4bidar 
(Oö), vartbidar (Da), dels motsvarande femininbildning: va4bito,sk vårt-
biterska (Nu, R), vallbtda,sk, -btde,,sk o. likn. (LRö). I finlandssvenska 
mål finner man maskulina former som vårtbitare, vårtbit 'gräshoppa' i 
Åboland och Nyland; motsvarande former i de rikssvenska målen påträf-
fas i Halland, Västergötland, v. Småland, Skåne, Blekinge samt på 
Gotland, dvs. i ett sydligt, delvis mera västligt område än det för syrsa. 

Stor utbredning har även former som gräshoppare, gräshopp(a) — 
grceshopar, grceshop (Ru), grceshopar (Nu), grceshopa (R) grceshop (Oö). 
I Finlandssvenska är av dessa endast gräshoppa f. belagd (Österbotten 
samt från Åland österut till Strömfors i ö. Nyland). I rikssvenska dialek-
ter är gräshoppa belagt i ALE-materialet utom från Västerbotten, Jämt-
land, Bohuslän, Östergötland, Öland och Gotland. Former som gräshop-
pare, gräshopp är kända från Västergötland. Bildningar motsvarande 
vårt gräshoppare finns i danska mål, i engelska, tyska, nederländska och 
frisiska dialekter. Vårt gräshoppa f. har motsvarigheter i danska, norska 
och färöiska mål. 

På Da och i Gammalsvenskby påträffas bildningar som gräs-sprintare, 
-sprinterska 'gräshoppa' till verbet sprinta (stark och svag konjugation) 
'hoppa' : grces-sprintar resp. grces-sprtntarsk (Da). Man kan jämföra 
med dalska spritta (stark konj.) 'hoppa till' o. likn. och bildningar som 
gräs-spritta (Västerdalarna, Ovan- och Nedansiljan), tjärspritta (samma 
områden), beckspritta (Västerdalarna). Jfr i norska mål välbelagda eng-
sprett m., eng(e)sprette f. och (i Osterdal) gras-sprett, samtliga 'gräs-
hoppa'; värmländskt ängesprätt 'ds.' (Dalby). 

Tjärusläpperska best. tcerolcepo,ska (Nu), ser inte ut att ha någon 
motsvarighet i s. Sverige, Finland, Danmark eller Norge. Däremot på-
träffas bildningar för 'gräshoppa' med förleden tjär(u)- i dalmål, jämtska, 
ångermanländska, väster- och norrbottniska, t. ex. i tjär(u)loppa, tjär- 

5  I ALE:s material återfinns för en rad olika språk onomatopoetiska bildningar för 
'gräshoppa', t. ex. lettiska sisensis, karelska Cirka m. fl., estniska tirts, tirt, sirts, finska 
sirkka, danska sirrisa, jfr Finlandssvenska sbre,sa (Kökar). 
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spritta (jfr ovan), tjärkarl, tjärgiva m. fl. Den sistnämnda beteckningen, 
belagd i Älvdalen, närmar sig den estlandssvenska och kan uppfattas 
som en nomenagentisbildning ('som ger (släpper) ifrån sig tjära'). Att 
dessa olika beteckningar för 'gräshoppa' gäller skilda arter behöver 
knappast understrykas .6  

4. Sammanfattning 
Det begränsade estlandssvenska material som här summariskt betraktats 
i ett vidare språkgeografiskt perspektiv bekräftar att den gamla baltiska 
svenskan utgör ett viktigt komplement till det övriga nordiska dialektma-
terialet. Självfallet måste stor försiktighet iakttas när det gäller att tolka 
språkliga överensstämmelser såsom resultat av direkta kontakter. Det 
kan dock knappast vara överraskande att finna många överensstäm-
melser mellan Estlandssvenskan och Finlandssvenskan i stort. De delvis 
slående överensstämmelserna med de nordsvenska målen (t. ex. med 
Kalixmålen) synes antyda ett gemensamt spridningscentrum; man kan 
peka på Finlandssvenskans förmedlande roll (jfr Lindqvist 1: 59 f.) och 
dess relationer till målen på den svenska sidan (jfr t. ex. diskussionen av 
träsk ovan); likartade, självständigt utvecklade fonetiska former i Est-
landssvenskan och Norrbottensmålen bör betyda att de språkliga förut-
sättningarna i viss mån varit likartade (jfr formerna för regnbåge resp. 
hagel ovan), ej att direktkontakt förekommit. Estlandssvenskan delar 
också många lexikaliska (och andra) egenheter med östra Mellansverige: 
vattensamlingsbeteckningar som pott, bäck, dapp, glo och träsk m. fl. 
(ovan) hör hit, även om vissa överensstämmelser också i dessa fall 
återfinns norrut. Inte heller saknas sådana lexikaliska likheter mellan de 
estlandssvenska/finlandssvenska dialekterna och målen i södra (och mel-
lersta) Sverige (syrsa 'gräshoppa', vårtbitare 'ds.' m. fl.). I vissa fall 
utgjorde svenskbygden i Estland snarast ett språkligt reliktområde i 
morfologiskt-lexikaliskt hänseende (och sannolikt även i övrigt): damm 
(n.?) 'dimma, tjocka', mole m. el. n. 'moln', en ordform som snjo, snju 
'snö' m. m. 

Materialet är för litet och skulle dessutom tarva åtskilligt mer av 
analys för att berättiga till bestämda slutsatser om estlandssvenskans 
ställning bland svenskans dialekter. Det som synes framkomma kan te 
sig viktigt nog: en markant nord—sydlig axel mellan estlandssvenskan 

6  Ett e?cempel: Nils Tiberg meddelade mig (23/11 1976) att gutniskans ord vårtbitare är 
välkänt för »de stora, gröna gräshopporna»; i Visby-språket används syrsa för »de mindre, 
brungrå, färgsvaga» (så ej på landsbygden enligt fru Tiberg). De »helt små, gråbrungröna, 
färgsvaga» betecknas i gutniskan byttstritta; i det senare fallet kan man dock tvivla på 
artillhörigheten: jfr Gotl. ordbok (s. 109): »byttstrittä f., skalmask som hoppar i matbyt-
torna, då fålki äta i marken». 
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och svenskan i Finland samt kontakter över Bottenviken å ena sidan och 
de västliga förbindelserna med Gotland, mellersta och södra Skandina-
vien å den andra. Dessa överensstämmelser öppnar för en rad intres-
santa frågor som gäller kulturförbindelser i vid bemärkelse. Frågan om 
ett mellansvenskt-uppsvenskt novationsområde och dess dialektgeogra-
fiska konsekvenser på t. ex. det lexikaliska planet utgör inget mindre än 
ett forskningsprogram. Att det estlandssvenska materialet — inom ramen 
för ett sådant program — bildar en oundgänglig del i en framställning av 
de svenska målen i Östersjöns kusttrakter, deras historia och gramma-
tiska huvudlinjer, torde vara ostridigt. 
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SUMMary 
Lars Bleckert, A supplement to the Atlas Linguarum Europae: Estonian Swedish 
material for the first issue (ALE I I) 
The first fascicle of the Atlas Linguarum Europae (ALE) appeared in 1983. The 
Swedish dialects of Estonia are not represented in it, and this article is intended 
as a brief supplement ffiling this gap. Thanks to the work of Dr Nils Tiberg, 
Swedish dialect material from Estonia has been collected and (partially) sorted at 
the Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala, since the 1920s. By the 
time of his death in 1980 the resulting 'Dictionary of Estonian Swedish', in 8vo 
card form, comprised some 80 000 cards. 

The article presents the typical Estonian Swedish dialect terms corresponding 
to the definitions on which the first issue of the ALE is based. The dialects are 
classified using Tiberg's own system of seven main dialects with variants, 
namely those of (1) Ruhnu (Swedish Runö — Ru); (2) Noarootsi (Nuckö — Nu), 
with variants in Sutlepa (Sutlep — S) and Riguldi (Rickul — R) and the island 
dialect of Osmussaar (Odensholm —0); (3) Vormsi (Ormsö — 0ö); (4) Suur-Pakri 
and Väike-Pakri (Stora Rågö — SRö, Lilla Rågö — LRö); (5) Vihterpalu (Vippal — 
V) and Kurkse (Korkis — K); (6) Hiiumaa (Dagö — Da); and (7) Naissaar (Nargö — 
Na); the dialect of what is now Verbievka in the southern Ukraine (Swedish 
Gammalsvenskby) is only mentioned if it differs from that of Hiiumaa. Cf. Fig. 1. 
The symbols used are basically the same as those in the ALE. Maps showing 
only one symbol are intended to be read as a cämplement to ALE maps. 

The following concepts are covered: (1) 'sun', (2) `moon', (3) 'fog', (4) 'cloud', 
(5) 'wind', (6) `rainbow', (7) 'hall', (8) `snow', (9) 'small, temporary body of 
water', (10) 'lake', (11) 'sea', (12) 'river', and (13) `grasshopper'. 

Generally speaking, of course, the linguistic material studied is insufficient to 
allow direct conclusions to be drawn about the position of the Swedish dialects 
of Estonia. However, certain general points may be observed. Lexically and 
semantically these dialects frequently agree with Finland Swedish as a whole and 
with Norrbotten dialects, on the one hand, and with dialects in east central 
Sweden (especially northern and eastern Uppland) and in Götaland (especially 
eastern Götaland) and Gotland, on the other hand. To some extent the same 
applies to phonetic features. Certain word forms reflect geographically more 
distant dialects and probably constitute an older stratum: damm 'fog' (Dala-
bergslagen, north-west Dalarna); mole 'cloud' (Värmland, TrOndelagen, south-
ernmost part of Jutland); nouns formed from Estonian Swedish sprinta v. 'hop', 
Dalecarlian spritta jump, start' (= Norwegian spretta); and old word forms like 
snjo, snju `snow' and sjo, sju 'lake'. It would seem that central Swedish innova-
tions can be assumed to have played a part here. The central Swedish distribu-
tion of älv large river' (of western provenance) alongside å (with the same 
meaning) can possibly be interpreted in the same way. Estonian Swedish å 
'river, large or small' can be related to two major areas, southern Scandinavia 
and northern Sweden. 

Estonian Swedish material is indispensable for a correct picture of the Swed-
ish dialects of coastal areas round the Baltic and of the eastern extent of an 
assumed area of innovation in central Sweden. 



Nybyggarens gärdsgård 
Om »krokfens» och andra hägnader i Svensk-Amerika 

Av Folke Hedblom 

Vid de bandinspelningar som på 1960-talet gjordes i Svensk-Amerika av 
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala berättade några av våra äldre 
sagesmän, barnbarn till 1850- och 1860-talens nybyggare i Minnesota och 
Wisconsin, att farfar och hans samtida brukat omgärda sina nyodlingar, 
hustomter och hagar med ett stängsel av enkel konstruktion som de på 
amerikasvenska kallade krokfens (eng. fence 'stängsel') och på engelska 
zig-zag-fence. En av dem mindes själv från sin barndom ett sådant 
stängsel i familjens »hage». Det var då förfallet men det hade varit det 
vanligaste stängslet där i trakten i äldre tid. Det var lätt att göra av det 
virke man hade tillhands. Man fällde rakvuxna stammar i skogen ofta av 
»rakalme» eller »rödalme». Dem »var det lätt att spräcka» till gärdsel-
stänger i längder om 12 å 14 fot, amsv. räls (eng. rails) eller trolor (jfr 
Rz753b); de var 3-4 tum tjocka. Man lade dem sedan ovanpå varandra 
med ändarna i kors till lagom höjd och på sådant sätt att de bildade en 
sicksacklinje. Ändkryssen kunde man förstärka genom att i marken slå 
ner snedställda störar som korsade varandra ovanpå översta trolan och 
lägga ytterligare en trola ovanpå krysset. Sedan buskar och tistlar vuxit 
upp blev detta stängsel så starkt och tätt »att knappt en katt kunde 
komma igenom (Hedblom 1983: 47)». 

Denna typ av stängsel iakttogs redan 1749 av Pehr Kalm som då reste 
bland de svenska nybyggarna i trakterna kring Delawareflodens myn-
ning. Engelsmännen kallar dem wormfence, säger han (1970: 308f.) och 
han gör en enkel skiss som ovanifrån visar stängslets sicksacklinje. (Bild 
1.) Några gärdsgårdsstörar behövs inte, påpekar han, utan gärdseltro-
lorna »... läggas med ändarna på hvar andra som då man timrar; ...». 
Det hållbaraste virket fick man av den här rätt sällsynta »röda cedern 
som kan stå i 30 år». Varaktiga träslag är också vit ek och kastanjeträd. 
»Mest alla gärdsgårdar» i landet mellan Delaware och New York är 
»wormfences». Man hade berättat för Kalm att svenskarna, när de först 
kom hit, försökte sätta upp gärdsgård på samma sätt som hemma, men 
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Bild 1. »Wormfence», sett uppifrån, i New Jersey 1749. (I: Kalm 1970:309.) 

störarna ruttnade i jorden redan efter 4-6 år, och de vidjor som man 
använde för att binda störparen med ruttnade ännu tidigare, även om de 
var gjorda av så sega träslag som hickory. Bara där man hade »röd 
ceder» (Juniperus virginiana) kunde man sätta stolpar i jorden. 

Samma slags sicksackstängsel byggde Gustaf Unonius, bekant som 
den förste svenske nybyggaren i Wisconsin, 1841. Han beskriver utför-
ligt i sina bekanta »Minnen» (1983: 239 ff.) hur man gick tillväga. Man 
spräckte stammar av »svartek» med trä- och järnkilar. 

Om detta stängsel skriver etnologen och författaren Albin Widén i sin 
bok Nybyggarliv i Svensk-Amerika (1972: 131f.) att det har kallats »orm-
stängsel och även fått namn efter Abraham Lincoln». Det »anses, liksom 
den knuttimrade timmerkojan, ha införts i Amerika av delawaresvens-
karna på 1600-talet och säkert är i varje fall att stängslet förekommit i 
Sverige förr i världen». 

Widén har tydligen uppfattat konstruktionen av sicksackstängslet som 
en form av knuttimring. Men så är inte fallet. Det är inte fråga om timring 
med huggna knutar. De tunga trolorna av hårda träslag lades löst ovanpå 
varandra i viss vinkel. Dessa stängsel kan därför inte, såsom Widén 
föreställde sig, jämföras med de knuttimrade stockstängsel som bl. a. 
förekommit i Norrland och på andra håll. Någon stängselkonstruktion av 
krokfensets typ har jag inte funnit i Sverige, vare sig i litteraturen eller i 
arkivens uppteckningar. (Se Erixon 1925b: 49 ff. , 1957a: 56 f. , 1957b: 44, 
Hamberg 1926: 177 ff., Hobroh 1944: 100 ff. samt teckningar i SvLm 
B.25: 134.) 

Ursprunget till de svenska nybyggarnas »krokfens» alltifrån 1600-talet 
synes vara att söka i Amerika. I en uppsats »Farm Fences» redogör 
Edward G. Molander, »senior engineer» vid den amerikanska »Agricul-
tural Research Service», för de slag av stängsel som farmare i Amerika 
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Bild 2. »A zigzag rail fence with stakes in the corners.» (1: Molander 1954: 3.) 

sedan gammalt använt och fortfarande använder. Det stängsel som det 
här är frågan om, »the zig-zag, worm, or Virginia rail fence ... is found 
in most States east of the Missouri River and in some of the Western 
States. When weil built on a solid footing it is substantial, and where 
labor and wood are plentiful it makes a cheap fence. It is used as a 
temporary fence since it may be moved as the fields are cleared or 
extended. This type of fence is built 6 to 11 rails high. Braces or stakes 
must be used to hold the rails in place and to give the fence stability. The 
rails are usually 11 feet long and are laid at an angle so that each rail 
advances the fence 8 feet ... The heaviest rails are placed on top to give 
added weight and to reduce the number of rails broken by people 
climbing the fence ... (1954:2)». (Bild 2 och 3.) 

Det var alltså ett för våra svenska nybyggare, allt ifrån 1600-talet, 
mycket lämpligt och billigt stängsel som de fann i Amerika och som de 
där lärde sig bygga. Det var tidigare okänt för dem. De enklaste trästäng-
sel som de sedan gammalt var vana vid hemma i Sverige utgjordes av 
träd och buskar som man fällde och lade ovanpå varann, kallade bråtar, 
rishag m. fl. benämningar. Man fällde träden så, att rotändan kom att 
ligga ovanpå föregående träds krona. Var kronorna små, kunde bråten 
förstärkas med stänger ovanpå, vilande på korsställda störar nedslagna i 
marken, eller andra liknande konstruktioner av ris, flätverk etc. Därtill 
kom stängsel av sten och jord. (Se avbildningar i SvLm B.25: 135, 
Erixon, se nedan, och i artikeln Hegn i KL VI: 279 ff.) 

Ej heller de talrika finska invandrarna i kolonien Nya Sverige på 1600-
talet synes ha medfört någon erfarenhet av sicksackstängsel hemifrån, 
enligt vad jag kunnat finna i litteratur och i Museiverkets etnologiska 
byrå i Helsingfors vid besök 1984. Finnarnas stängsel kring nyodlingar 
och svedjor tycks ha varit av samma art som svenskarnas. 

Även stenmurar och jordvallar använde våra nybyggare som stängsel 
mellan åkrar. 1 Minnesota kunde det i odlingsmarken vara gott om större 
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Bild 3. »Krokfens» i Minnesota 1940. Kopia av foto i Minnesota Historical Society Audio-
Visual Library, St. Paul.) 

och mindre stenar som man måste ta upp och forsla åt sidan. De lades 
ofta i ägogränsen grannar emellan. »Dom har stenfens där emilla» hette 
det i Fish Lake (1973,- Ka16: 1). I de skoglösa präriestaterna var detta 
givetvis än vanligare. 

Det fanns också andra enkla »fens», som t. ex. ett par korslagda störar 
»mä rail between» (Ka30: 1), en typ välkänd i Sverige (se SvLm B.25). 
Men sådana kunde ju inte hindra t. ex. betande djur att ta sig igenom. 
Detta höll dock de gamla krokfensen för, menade man. 

Så snart sågverken kom igång och kunde leverera billigare och mera 
lätthanterligt stängselvirke upphörde byggandet av krokfens. Snart kun-
de man också köpa järntråd i närmaste handelsbod vilket gjorde hägnan-
det ännu enklare; man satte upp vaj'jerfens (eng. wire fence). Stadigare 
stängsel gjorde man av bräder, av spräckta tallstammar eller av stänger 
av skilda slag som man spikade fast på pålar, s. k. spikfens eller rällsfens 
(eng. rail fences). 

I sin bok om amerikasvenskan har Nils Hasselmo (1974: 199) konstate-
rat att fence tillhör de från engelskan hämtade ord som av vår tids 
svensk-amerikaner i andra och tredje generationerna uppfattas såsom 
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svenska till sitt ursprung. Ordet måste alltså vara gammalt lån i ameri-
kasvenskan. Svenska gärd(e)sgård däremot tillhör de »relativt okända» 
orden bland tillfrågade meddelare. — Förklaringen härtill bör, enligt min 
mening, sökas främst på två håll, dels i ovan relaterade materiella 
förhållanden i Amerika och dels i ordgeografien i Sverige, alltså både i 
etnologiska och lingvistiska förhållanden. 

Det första för de svenska bondeimmigranterna användbara stängsel 
som mötte dem i deras nya miljö i Minnesota och Wisconsin på 1850- och 
1860-talen var sicksackstängslet. Det gav inte några omedelbara associa-
tioner till det vanligaste stängslet hemma i Sverige, gärdsgården, gjord 
av i marken nedslagna störpar med snedställda gärdselstänger. Det var 
just detta slags stängsel som i allmänhet avsågs med ordet gärd(e)sgård. 
Men utbredningen av detta ord är i dialekterna helt begränsad till delar 
av Svealand och Götaland. Norr om Dalarna och Gästrikland är det 
okänt i folkmålen. Där talar man i regel om hage m. eller hag n. såsom 
beteckning för alla slag av stängsel. I Värmland är den vanliga beteck-
ningen för gärdsgård och andra stängsel oftast skidgård (dial. skyggål). I 
Svealand och Götaland i övrigt har hägnader av olika material och 
konstruktion en rad skilda beteckningar. Det kan gälla enkla, ibland 
tillfälliga, stängsel gjorda av fällda träd och buskar eller av stolpar med 
vågräta slanor eller bräder, fastbundna eller spikade, eller kombinationer 
av dessa anordningar. Hägnaderna har där beteckningar som t. ex. bråte, 
gärde, hag, haggård, rishag, rodgård, skidgård, stånggård m. fl. eller 
också sammansättningar med gärd(e)sgård i senare leden, t. ex. bänd-, 
flät-, kors-, stång-, stolp-, sten-, trä- m. fl. I de skogfattiga delarna av 
Sydsverige hägnade man sina ägor med vallar av jord, sten eller tång, 
stängsel av ris och buskar, eller kombinationer av dessa material, be-
nämnda flätegärde, risgärde, stengärde, torvgärde o. likn. (Se främst 
Sjöbeck 1925, Erixon 1925a, Campbell 1928.) 

I fråga om de amerikasvenska nybyggarnas språk och folkkultur har 
jag ofta haft anledning att betona deras bundenhet vid mönster och 
traditioner hemifrån Sverige. Här föreligger emellertid ett fall där man 
omedelbart anammade det nya landets teknik och terminologi. Vid be-
dömningen av liknande problem i amerikasvenskan måste man uppen-
barligen ta hänsyn till både lingvistiska och extralingvistiska faktorer, 
såväl i Sverige som i Amerika. 

I den mångfald av beteckningar för begreppet 'stängsel, hägnad' som 
våra tidiga invandrare förde med sig hemifrån fanns det ingen som 
passade bra för de stängselkonstruktioner som de mötte i det nya landet. 
När de tillägnade sig den nya tekniken följde det nya ordet med. Uttalet 
av fence stämde helt med svenskans ljudföljder. Lånordet medförde 
också den vinsten att den amerikanska svenskans terminologi blev både 
enklare och enhetligare än sverigesvenskans. 
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Summary 
Folke Hedblom, The settler's fence. The American Swedish word krokfens and 
other words for fence' in Swedish settlements of America 
On behalf of the Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala, the author 
travelled in North America in the 1960s and 1970s to record on tape Swedish 
dialect and popular traditions still existing among the children and grandchildren 
of mid-nineteenth-century rural settlers. His informants told him about a kind of 
fence, the zigzag or worm fence (American Swedish krokfens) used by the 
pioneers, of which they themselves, however, had only faint memories. 

Ethnologists in Sweden have suggested that this type of fence was possibly of 
Swedish origin and was ftrst used by Swedish settlers in the colony of New 
Sweden, Delaware, in the mid seventeenth century. The author argues that this 
view stems from a misunderstanding of the construction of the fence, which was 
believed to have been built using a Swedish type of timber joint. This was not the 
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case, as for example agricultural research in America has shown (Molander 
1954). 

The American Swedish terms for this type of fence (krokfens, ormfens) also 
came into being in America. Since its design was new to Swedish settlers, they 
could not use the terminology familiar to them back in Sweden. The dialects of 
Swedish have numerous terms for `fence', with considerable geographical vari-
ation, including the common standard Swedish expression gärdesgård (cf. Has-
selmo 1974). The author stresses the importance of studying both ethnological 
and linguistic factors when interpreting the vocabulary of American Swedish. 



Bystämmoprotokoll från byalag 
i Danmarks socken, Uppsala län 
Ett urval protokoll, som belyser tillämpningen av Byordning 
i Uppsala län inom de flesta byalag i Danmarks socken från 
1821, 1822, 1827 och 1837 

Av Wolter Ehn 

Under 1700-talet vidtogs många åtgärder för att förändra det svenska 
jordbruket. En av dessa var det kungliga brev som utsändes till lands-
hövdingarna i Sverige och Finland angående landskulturens upp-
hjälpande och förbättrande 20 februari 1742. Till detta brev var ett 
förslag till en byordning fogat.' Ett exemplar av brevet jämte byord-
ningsförslaget distribuerades till varje socken i riket. 

Många byalag och socknar lät för sin del stadfästa byordningar genom 
beslut i häradsrätten eller av landshövdingen. Genom att dessa stad-
fästes genom beslut i häradsrätten har texten till dem bevarats i stor 
utsträckning i häradsrätternas domböcker.2  I flera fall lät man trycka 
byordningarna, framförallt när de gällde för socknar eller härader. 

Från de olika länen finns uppgifter om att landshövdingarna agerade 
för att byordningar skulle antagas. I Uppsala län propagerade landshöv-
dingen J. G. Lillienberg genom en länskungörelse 1759 för byordningars 
utarbetande och antagande, och genom ett kungligt brev av 22 mars 1775 
påminnes landshövdingarna om vikten av att byordningar antagas för att 
jordbruket därigenom skall förbättras. När det gäller Uppsala län påpe-
kar Gustaf III i ett brev samma år särskilt behovet av att byordningar 
antages och stadfästes i byalagen för att man skall komma tillrätta med 
de svåra följder som storskiftenas genomförande medförde ifråga om 
hägnaderna genom att gärdsgårdsmängden ökade. Virkesbristen var sär-
skilt kännbar för de s. k. skoglösa hemmanen. 

I  Det kungliga brevet av 20 februari 1742 jämte förslaget till byordning är publicerat i 
Byordningar från mälarlänen utgivna av W. Ehn 1982. Skrifter utgivna genom Dialekt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala Ser. B: 16. 
2  Se närmare i Byordningar från mälarlänen i vilken återges omkring 400 byordningar. 



100 	Wolter Ehn 

Bevarade byordningar från 1775 och följande år visar att det kungliga 
brevet följdes. Många församlingar, särskilt i Uppsala län, låter under 
1760- och 1770-talen antaga byordningar vid sockenstämmor, vid vilka 
kronofogde eller länsman beordrats närvara. Före 1775 antar många 
enskilda byalag byordningar för att gälla inom den egna byn. 

För några byar i Danmarks socken finns uppgifter i häradsrättsdom-
böckerna om att byordningar stadfästs: för Myrby 1765, Nåntuna och 
Sävja byar 1768, Säby 1768 och Berga by med länsmansboställe 1769. 
För dessa är innehållet i byordningarna för Berga och Säby byar känt.3  
Genom ett mål i häradsrättsprotokollet för vintertinget med Vaksala 
härad 1771 framgår att byordningen för Nåntuna och Sävja byar tilläm-
pas. Målet som redovisas är omfattande och gäller en tvist om bete i 
byarnas samfällda åkergärde. 

Genom ett beslut i allmän sockenstämma 26 november 1775 antages en 
byordning med 10 paragrafer för Danmarks församling och stadfästes — i 
motsats till de äldre byordningarna i socknen — genom en resolution från 
landshövdingen i länet.4  År 1777 trycktes den, och den hade med all 
säkerhet tillkommit som en direkt följd av det kungliga brevet 1775. I 
många andra socknar inom Uppsala län och i några fall i Västmanlands 
och Stockholms län antogs vid denna tid byordningar för en eller flera 
socknar. Genomgående för tillämpningen av dessa sockenbyordningar är 
att byåldermännen och bisittarna utsågs i samband med den socken-
stämma som hölls om våren och som kallades Valborgsmässostämma. 
Även sexmän utsågs vid samma tillfälle. Vid sockenstämmorna förekom 
det att man påminde byåldermännen om deras uppgifter och gav dem 
ytterligare uppgifter inom byalaget utöver vad byordningen angav. Det 
framgår av dessa uppgifter att sockenstämman överhuvud hade betydel-
se för att byordningen efterlevdes. Så skulle också bli fallet sedan en ny 
byordning — Byordning i Upsala län — antogs för Danmarks socken 1821. 

Tyvärr är vår kännedom begränsad om i vilken utsträckning och på 
vilket sätt 1700-talets byordningar tillämpades. De källor som står till 
buds härför är enstaka mål om betes- och gärdsgårdstvister i häradsrät-
ternas domböcker, men framförallt är det bystämmoprotokoll och by-
räkenskaper som redovisar byalagens beslut vid bystämmorna och anger 
de böter som utdömts med stöd av byordningen. I några få fall finns 
sådana bystämmoprotokoll i behåll, t. ex. för Skuttungeby för åren 
1795-1797 och för Sundbro by i Bälinge socken från slutet av 1700-talet.5  
Dessa protokoll ger troligen en god bild av tillämpningen av de där 
gällande byordningarna. 

3  Byordningar från mälarlänen s. 472 o. 474. 
Byordningar från mälarlänen s. 470. 
Skuttunge bys byhandlingar förvaras i byn medan Sundbros bys protokoll förvaras i 

Upplandsmuseet. 
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Från byarna i Uppsala län i övrigt har man hittills inte påträffat några 
bystämmoprotokoll från 1700-talet, vilket dock inte betyder att byord-
ningarna saknat tillämpning. Något annorlunda förhåller det sig med 
bystämmoprotokoll från 1800-talet, något som hänger samman med att 
landshövdingen i Uppsala län B. W. Fock (1812-1830) 1820 lät publicera 
sin mycket omfattande Byordning i Upsala län och därvid lät inkräva 
bystämmoprotokoll till landskansliet. 

Fock och hans landssekreterare J. A. Carlsson nedlade ett omfattande 
arbete på att insamla material som skulle kunna användas vid samman-
ställandet av en ny byordning för hela Uppsala län. När Fock författade 
byordningen utnyttjade han i viss utsträckning äldre byordningar från 
Uppsala län, men troligen även från andra områden, t. ex. Jämtlands 
län.6  I det material som insamlades och som ännu finns i landskansliets 
arkiv är en mängd äldre byordningar från länets byar och socknar, 
förslag till nya byordningar och några olika versioner och bearbetningar 
av manuskriptet till den Byordning i Upsala län som publicerades genom 
trycket 20 november 1820.7  

Arbetet med en byordning för Uppsala län påbörjades 1816. Genom ett 
cirkulär till länets alla församlingar tillfrågades dessa om de önskade en 
efter tiden anpassad byordning. I cirkuläret anger Fock i några punkter 
grunddragen för en sådan. Den borde vara kort och lättfattlig, och han 
tänkte sig även att i den skulle intagas en bestämmelse som möjliggjorde 
att han årligen skulle få rapport om de böter som utdömts. Denna önskan 
att över hela fältet kunna följa en ny byordnings tillämpning skulle 
endast delvis komma att uppfyllas. 

Den nya byordningen antages eller förkastas vid sockenstämmorna i 
länet under slutet av 1820 och början av följande år. Bevarade socken-
stämmoprotokoll berättar hur den mottogs i de skilda socknarna. De 
talar om vördnad för och tacksamhet mot landshövdingen men också om 
en stor ovilja att antaga en byordning av en sådan omfattning som den 
föreslagna — den innehåller 67 långa paragrafer och är en av de mest 
omfattande som publicerats i vårt land. 

De 67 paragraferna är uppdelade på 8 kapitel med rubrikerna: 1. Om 
ordningsman, byrätt och bystämma, 2. Om hägnad, stängsel och dik-
ning, 3. Om samfäldta arbeten och om fiskande samt wattudrag, 4. Om 
bete å samfäld mark, 5. Om skogshushållning, trädplantering och träd-
gårdsskötsel, 6. Om wådelds förekommande, 7. Om öfwerfiöd och ut-
swäfningar samt åtskilliga ordningsmål inom by och 8. Om witens ut-
tagande och bycassans förwaltning. 

6  För tillkomsten av Focks byordning redogör W. Ehn 1967 i en stencilerad avhandling 
»Byordning i Upsala län». 
7  ULA. Uppsala länsstyrelses kanslis arkiv. E XVIII: 2. 
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Som skäl för att inte antaga den föreslagna byordningen anges i 
sockenstämmoprotokollen att den är för lång eller att en äldre byordning 
ännu vore i bruk. 

Byordningen antogs likväl vid sockenstämmor i flera av länets försam-
lingar, och 1826 anges i ett brev från landshövdingen till Uppsala dom-
kapitel, att den nya byordningen då gäller i Danmarks, Gamla Uppsala, 
Helga Trefaldighets, Uppsala-Näs, Ramsta, Härkeberga, Rasbokils, 
Upplands-Tuna, Viksta, Björklinge och Tierps socknar samt delar av 
ytterligare fem socknar.8  I några församlingar antages den omtalade 
byordningen ännu senare. 

I likhet med de flesta församlingar i länet tar också Danmarks försam-
ling vid en sockenstämma i slutet av 1820 upp landshövdingens kungörel-
se av den 20 november 1820 om den föreslagna, nya byordningen till 
diskussion. Under två på varandra följande söndagar hade byordningen 
ordagrant upplästs. Det bevarade protokollet vittnar om stor tveksamhet 
inför ett beslut att antaga byordningen. Dess stora omfattning och de 
alltför många uppgifterna för ordningsmannen, som ej troddes kunna ha 
tillräcklig kompetens för uppgiften, innebar att man sköt på avgörandet 
till ett annat tillfälle. Tveksamheten inför den mångsidiga uppgiften som 
byordningsman formuleras i protokollet: »Vore frågan endast om god 
vilje; så saknades de ej i hvarje byalag, men då dertill fordras en viss 
skickelighet af insigter och drift; så lära de blifva få, som med allmogens 
ännu vunna förståndsodling och skriflcunnighet, skulle våga åtaga sig en 
ordningsmans ansvariga och vidsträckta kall af domare och utsöknings-
man, rådgifvare och angifvare, protocolls- och årlig domboks- samt 
räkenskapsförare, m. m. »9  

Man kom vid denna sockenstämma fram till att på prov antaga den nya 
byordningen på två år. Vid sockenstämman 8 april 1821 bekräftades 
beslutet och den nya byordningen antogs enhälligt i sin helhet och 
socknens byar indelades i tio byalag. 1823 inkrävde landshövdingen 
genom kronobefallningsmannen L. Sporrong uppgifter från Danmarks 
församling om den nya byordningen i sitt oförändrade skick kunnat 
efterlevas och om sockenmännen ville tillämpa den även i fortsättningen 
samt om den kunde användas i andra socknar där den ännu inte hade 
antagits.' Vid sockenstämma 11 maj samma år beslöt sockenmännen att 
fortsätta tillämpa den nya byordningen och de menade att byordningen 
redan befordrat ordning och skick. Inget sägs om att den bidragit till 
jordbrukets förbättring.2  

8  Upsala DomCapitels Circulairer till prästerskapet i Ärke-stiftet 2 sept. 1826 N:o 6. § 4. 
9  ULA. Danmarks kyrkoarkiv K 1:4 och Uppsala landskanslis arkiv E XVII: 2. 
1  ULA. Uppsala landskanslis arkiv. Koncept 1823: 1638. 
2  ULA. Danmarks kyrkoarkiv K 1:4. 
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De tio byalagen — stundom kallade rotelag — kom att bestå av två eller 
flera byar och enstaka gårdar. Metoden att i samband med att en ny 
byordning antages i en socken sammanföra flera byar till ett byalag var 
inte ovanlig och är känd i Uppsala och Västmanlands län. I början av 
varje sådan byordning anges vanligen den konstruerade byalagsindel-
ningen. 

Genom beslut vid sockenstämman i Danmark 8 april 1821 samman-
fördes 28 byar och gårdar till tio byalag. Bergsbrunna gård och rote stod 
helt utanför tillämpningen av byordningen. 

Prästgården, Tjocksta och Hubby 
Hammarby, Ängeby och Edeby 
Söderby med Nyby och Orrslätt 
Berga och Vallby 
Sävja och Nåntuna 
Säby, Villinge och Väderkvarnen 
Löt, Kumla och 1/2  mantal Norrby 
Lunda, Knivsbrunna och Vedyxa 
Sällinge, Bärby, Myrby, Viggeby och Krisslinge. Kallades även 
Storroten. 
Kyrkbyn eller Danmarks by3  

Indelningen och delvis numreringen av byalagen överensstämmer i 
stort med den indelning i tretton rotar som husförhörslängderna redo-
visar,4  men avvikelser finns, och den byalagsindelning som skall gälla 
vid tillämpningen av byordningen enligt det nämnda sockenstämmopro-
tokollet har troligen en jordbruksteknisk bakgrund. Den påtvingade in-
delningen i byalag med flera byar kunde inte hindra enskilda byar att 
några gånger lämna in bystämmoprotokoll var för sig. 

Det tycks ha varit angeläget för landshövdingen Fock att se hur hans 
byordning för länet fungerade. För att kontrollera detta utser han Dan-
marks socken och dess byalag att årligen insända sina bystämmoproto-
koll eller utdrag ur dessa till landshövdingen. Bystämmoprotokollen 
insamlas genom prästen — vanligen komministern — som senare vidarebe-
fordrar dem till landskansliet via länsmannen och kronofogden. Under 
hela den period protokoll från bystämmorna inlämnas är det prästerska-
pet som från predikstolen påminner ordningsmännen om skyldigheten att 
inkomma med bystämmoprotokollen. Som exempel kan nämnas att det i 
pålysningsboken för första söndagen efter trettondagen 1836 heter: »Ve-
derbörande ordningsmän inom församlingen påminnas om sin skyldig- 

ULA. Danmarks kyrkoarkiv K 1:4. 
4  ULA. Danmarks kyrkoarkiv A 1:9 och 11. Husförhörslängder. 
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het, att efter hållna bystämmor till pastor aflemna Protocollen för före år 
1835. »5  

landskansliet antecknas datum när bystämmoprotokollen anländer. 
Genom denna åtgärd att inkräva bystämmoprotokoll har sådana bevarats 
från Danmarks sockens samtliga byalag fr. o. m. 1821 t. o. m. 1842 men 
med vissa luckor i beståndet. Protokollen återfinns under flera olika 
signa i Uppsala landskanslis arkiv, och säkerligen skulle ytterligare 
protokoll kunna återfinnas.6  En tabell visar i vilken omfattning protokol-
len bevarats. 

Med ett par undantag finns protokoll bevarade för åren 1821 till 1842. 
För 1836 och 1841 saknas protokoll helt, och det kan vara möjligt att 
protokoll för 1843 och några följande år levererats till landskansliet utan 
att nu kunna återfinnas. Många av lakunerna kan säkerligen bero på 
svårigheter att återfinna arkivmaterialet, men i vissa fall har protokoll 
helt enkelt aldrig lämnats. Detta påpekar komministern några gånger i 
sina följebrev. Om samtliga tio byalag lämnat in bystämmoprotokoll med 
ett för varje år under tjugotvå år skulle det ha funnits 220 protokoll, 
medan det finns 127 i behåll.' 

I ett enda fall har bystämmoprotokoll bevarats i byn, nämligen i byalag 
nummer tre. Det gäller ett protokoll för Söderby byalag för år 1821. I 
Edeby bevaras en bystav, som ännu under andra världskriget användes 
att kalla till brandsyn med. Bystaven omtalas i bystämmoprotokollet för 
Söderby 1821. 

De ämnen som behandlas i bystämmoprotokollen hänför sig till be-
stämmelser i Byordning i Upsala län 1820, men det är viktigt att påpeka 
att tillämpningen hänför sig till en ringa del av byordningens alla paragra-
fer. Denna byordning utkom 1820 i tryck, men finns återgiven i Byord-
ningar från mälarlänen, som 1982 utgavs i Dialekt- och folkminnesarki-
vets i Uppsala skriftserie. 

De ämnen som behandlas i protokollen återkommer årligen. Viktiga 
frågor har varit valet av ålderman, rättvis fördelning av bete i åker eller 
äng efter byamålet räknat i öre och örtug, fastställande av tidpunkt för 
bete och för slåtter, vägunderhåll både sommar och vinter, gärdsgårds-
syner minst två gånger om året, dikessyner lika ofta men framförallt 

5  ULA. Danmarks kyrkoarkiv P 11: 2. 
6  Även efter 1830 då B. W. Fock lämnade sin tjänst fortsatte man att sända in bystämmo-
protokoll eller utdrag därav. Bystämmoprotokollen återfinnes i Uppsala landskanslis arkiv 
under flera olika signa: E XVII: 2 (Handlingar ang. byordningen 1820), D IV f: 3, 4, 10, 14 
(Handlingar från länet), D III C 8A för olika år (Skrivelser från kronofogdarna), Handlingar 
från »låren» 7, 16, 18. Underskrifterna av bystämmoprotokollen har i många fall gjorts 
genom bomärke. Detta anges med ett b inom parentes (b). 
7  Kopior av protokollen och utskrifter av dessa förvaras i Dialekt- och folkminnesarkivet i 
Uppsala. 
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Byordningen för Uppsala län 1820 innehåller bestämmelsen 
att kallelse till bystämma skall ske med »en hos Ordningsman-
nen förwarad tjenlig Staf, hwarå är tecknadt Bylagets namn». 
En svart- och rödmålad bystav finns bevarad i Edeby by i 
Danmarks socken och bär årtalet 1821 samt en mängd initi-
aler. Det är troligen den stav som omtalas i protokollet för 
Stora och Lilla Söderby 1821: »En bystaf var af Nils Matsson 
besteld, svart och röd med vars och ens namn uppå af byla-
get». Till sen tid har den utnyttjats i Edeby för att kalla till 
brandsyn. Bilden visar den översta delen av den omkring en 
meter långa staven. 

brand- och sotsyner. Några gånger framkommer diskussion om och 
böter för sedliga brott, t. ex. mot förbudet att sjunga Staffanssången på 
annandag jul eller mot nykterhet. 

Genom en förfrågan till Danmarks församling från landshövdingen 
1835 om och i vilka avseenden byordningen från 1820 medfört gagn och 
svarat mot sitt ändamål lämnas från församlingen intressanta besked.8  
Vid sockenstämma 3 april besvaras den ställda frågan om byordningens 
tillämpning. Byordningens stora omfattning uppges ha gjort det omöjligt 
för åldermännen att följa den helt, och man menar att byordningens 
omfattning och många paragrafer mera givit anledning till tvistigheter än 
till sämja. Svaret som sockenstämman lämnar innehåller anmärkningar 
till länsbyordningens kapitel och man får därav ungefär samma besked 
om byordningens tillämpning som själva bystämmoprotokollen lämnar, 
nämligen att åldermän och bisittare utses inom byalagen och att stängsel-
frågan är viktig i skoglösa bygder därför att ohägn ofta kan förekomma 
om inte gärdsgå' rdssyner förrättas och att brand- och sotsyner anses 
synnerligen viktiga. Anmärkningsvärd är upplysningen om allas rätt till 
skogen och att där hämta virke. Sockenstämmoprotokollet har följande 
lydelse: 

I anledning af Konungens Befallningshafvandes skrifvelse d. 3 sistl. 
April med förfrågan till Pastor och Församlingen: »om och i hvilka 
afseenden, de funnit den af Kongl. Majts Befallningshafvande d. 20 Nov. 
1820 föreslagna, och i Socknen antagna Byordning hafva medfört gagn 

8  ULA. Uppsala landskanslis arkiv. Koncept 1835: 1717 och 1718. Samma fråga ställdes 
även till Gamla Uppsala församling. 
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och således svarat emot sitt ändamål?» — framställdes denna vigtiga och 
vidtomfattande fråga till Församlingens Ledamöters besvarande. Här-
uppå svarades af åtskillige: »att man efterlefvat Byordningen så godt 
man kunnat, men att densamma omöjligen till alla delar kunde efterkom-
mas, emedan genom mängden af de der stadgade viten, så framt de 
skulle upptagas, snarare beständiga tvister och långvarig fiendskap gran-
nar emellan, än sämja och fridsamhet skulle uppväckas och underhål-
las»; — en nästgränsande Församling anfördes såsom ett talande exempel 
häruppå. Uppå ytterligare af Ordföranden gjord framställning om nöd-
vändigheten, att afgifva noggranna svar i alla afseenden på ofvannämnda 
Landshöfdinge-Embetets förfrågan, blef Byordningen genomgången och 
följande hufvudsakligen anmärkt: 

1: Cap. Till Ordningsmän och Bisittare i Byrätterna hafva alla, utan 
undantag, blifvit valda; huruvida sådant öfverensstämmer med Byord-
ningen eller huru den, som ej kan hålla ordning och skick på sig och sitt, 
skall kunna handhafva och befrämja dem i ett helt Byalag, är lätt att inse. 

Att tredskande, klander, fylleri m. m. såväl vid dessa, som andra 
tillfällen, förekommit, är otvifvelaktigt. 

2, 3 och 4 Capp: Att den mängd af förseelser och oordningar, som i 
dessa Cap. omnämnas, till en stor del äfven inom Socknen ofta begås 
och mera sällan beifras, kunde man ej neka; stärsta skadan vållas genom 
ohägn, som dock uppkommer mer af brist på nödigt stängselverke, än 
genom uppsåtligt förderfvande af hägnad. 

5te Cap: Frågan om Skogstjufnad, som i sednaste Femårs-Berättelsen 
för Upsala benämnes: Opinionen om ett slags gemensamhet för alla i 
rättigheten till Skogstägt, torde af vederbörande Tings-Protocoller bäst 
kunna upplysas; denna ifrån ungdomen inrotade last är hos vår Allmoge, 
näst fylleriet, troligen den allmännaste. Att några frukt- eller andra träd, 
af de 37 par, som (under ordförandens tid) sedan 1832 här blifvit sam-
manvigda, icke planterats, är lika säkert, som att vid de flesta Bröllopp 
10 å 20 unga träd förstöras till så kallade brudstänger. 

6 Cap: Brand- och Sotsyner hållas ordenteligen på bestämda tider. 
7 Cap: Bränvin och Caffe, m. m. m. m. hvarest finnes och förtäres det 

ej ?. I den uslaste koja såväl som hos den förmögnaste; och hvartill tjena 
alla viten och förbud, så länge det onda får finnas — och finnas i öfverflöd 

så länge Wederbörande ej vilja använda det enda ändamålsenliga 
botemedlet deremot? Blygsamt talar Byordningen om »Lönnkrögeri vid 
Auctioner och eljest», men hvar hålles väl på landet en Auction, der 
bränvin ej uppenbarligen och i öfverflöd, (till och med af vissa vederbö-
rande, »hvilka det åligger, att» o.s.v.) förtäres? »Nej! tag alldeles bort 
brännvinet», så säger äfven här mången redlig husfader, och »jag skall 
alldrig klaga deröfver, snart umbära och föga sakna det samt finna min 
rikeliga båtnad i dess umbärande; men så länge det får finnas, kan jag ej, 
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utan största svårighet, umbära det åt tjenstefolk och vid många andra 
tillfällen». 

8 Cap: By-Cassor finnas på de flesta ställen alldeles icke — på några 
bestå de af 16 sk banco.9  

Det återgivna sockenstämmoprotokollet speglar det stora intresset för 
sedlighetens bevarande, och från kyrkligt håll utnyttjades just byord-
ningarna för sådana syften. 

Bystämmoprotokollen visar att flera bystämmor kunde hållas under 
ett år, men att en bystämma i början av året hölls för att utse ålderman 
och bisittare samt för att redovisa bykassan. Denna bystämma avslutade 
alltså det gångna årets åldermansperiod, och vid denna bystämma sam-
manfattades de protokoll som skulle levereras till landskansliet. Tid-
punkten för denna bystämma sammanhänger med att protokollen skulle 
lämnas under början av året. Genom denna dirigerande åtgärd kom 
huvudbystämman att hållas på en helt annan tid på året än man inom 
denna del av landskapet Uppland normalt skulle ha hållit bystämma, 
nämligen i slutet av april månad. Byordning i Uppsala län innehåller 
bestämmelsen att bystämma skall hållas den andra januari. 

Protokollen är underskrivna av byåldermännen och bisittarna. Här 
nedan återges ett urval av de bevarade bystämmoprotokollen från bya-
lagen i Danmarks socken i Uppland: för åren 1821, 1822, 1827 och 1837. 
Protokollen är av skiftande längd. Förkortningen (b) markerar platsen 
för bomärke. 

Bystämmoprotokollen från Danmarks socken är inte de enda som 
bevarats från Uppsala län, men de tycks vara de enda som samlats från 
en sockens alla byalag. Bystämmoprotokoll och byräkenskaper för en-
skilda byar återfinns exempelvis i byarna Eskesta, Frebro, Norrmunga, 
Sörmunga och Yttre byar i Tierps socken för tiden efter 1820 då den nya 
byordningen för länet började tillämpas i denna socken genom socken-
stämmobeslut. Under den period bystämmoprotokollen från Danmarks 
socken omfattar har inget skifte enligt enskiftes- eller lagaskiftesförord-
ningarna ägt rum. 

1821: Prästgården, Tiocksta och Hubby. Byalag 1. 
Afskrift. Bya-Laget No 1. Danmarks Sn. 
En förtäckning på Tiocsta årningsmansrote förehållande med syner som äro 
värckstälte. 

Jerdesgårdssyn förrättades d:4 JunJus. 
Wid bystämman som förrättades d:22 JunJus 1821 med öfwerenskommelse at 

9  Originalet till detta utdrag återfinnes i ULA. Uppsala landskanslis arkiv D IV f: 10. 
Sockenstämmoprotokollet över detta sammanträde med sockenstämman återges i ULA. 
Danmarks kyrkoarkiv K I:4. 17 maj 1835 s. 387ff. 
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alla Jordägare i förenämde by skall så En och samma säd i bakJerdarna så väl i 
Norra som i södra Jerdett. 

Bystämman d. 10de JulJus förrättades syn att upränsa Tielldiket som blef 
wärckstält. 

och wid samma syn påmintes byamän om sina wägstycken och broar öfver 
Jerdett som skulle förbettras som var ock en förbettrade utan vidare påminelse. 
och vid samma tillfälle öfver ens kommit at war och en skall beta efter ör- och 
örtta 'på ängen och inga okiönicks Kriatur får der insläppas. 

Jerdesgårdssyn höls d. 8de ochtober bransyn förrättades d. 5te Nowember 
med en liten bristfälighet på ett ställe som äro förbettrade, och så fins dett 
sprutor på vart mantal efter öfverenskommelse. 

och alla sammans vid årningsmansroten var tillsamans den 12te Januari utan 
någodt klander som intygas af dess nam undersättande. 
Eric Andersson årningsman, Eric Pehrsson, Gustaf Ersson, Pehre Nilsson, 
Anders Janson, Eric Andersson i Kumla, Anders Pehrsson i Slafsta, Anders 
Plener, Nils Nilsson i Hubby. 

1821: Stora och Lilla Söderby. Byalag 3. 
Afskrift. Danmarks Sn Byalaget No 3. 

af protokållet uti Stora och Lilla Söderby — Krushus Nyby och skogvacktaren 
Johan Hök på Årrslätt — alla uti Ett bylag. 

första sammankomsten skedde den 30 april 1821 då alla samtelige voro til-
samans. vid samma tilfälle utvaldes til by'årdningsman Nils Matsson, tu l bisittare 
Pär Nilsson och Pätter Örström. 

En bystaf var af Nils Matsson besteld, svart och röd med vars och Ens namn 
uppå af bylagit. 

jerdesgårds syn förrettades på sama dag — der det var någån bristfellig jerdes-
gård skulle den i stånd sättias på 14 dagar då eftersyn skedde och det var alting i 
stånd satt. 

den 2 augusti var samankomst med Stora och Lilla Söderby, samt Nåntuna 
byamän, rörande bete på Lansvägsmoran kallad2  och öfverenskomos Enl. sär-
skilt protokåll som förvaras af byårdningsmanen. 

den 13 augusti öfverenskom Stora Söderby byamen rörande bette på Stora 
Söderby Slåtterhage med En ko på vart öres land uti bylagit reknat. 

den 15 augusti var samankomst [med] Stora Söderby byamen angående at Pär 
Nilsson insläpt En häst mera än öfverenskomelsen var, men som det bevistes at 
hans piga har insläpt den häst Pär Nilsson ovetandes, så skonades plikten för den 
gången. 

den 27 September samankallades bylaget rörande oå'rdning med bete på Lilla 
Söderby slåtterhage at Erik Pärsson jnsläpt kreatur på Örströms ängslått — tillika 
har Erik Pärsson och hans hustru varit otidiga emot Örström — Risolfderades at 
plikt skulle af Erik Pärsson utbetalas — men som Örström bifölt at den skulle för 

I  Vart hemman släppte efter höslåttern ett bestämt antal kreatur på bete i ängen. Storleken 
på hemmanets öretal — öre och örtug eller öresland — var måttet för hur många får, kor och 
hästar som fick insläppas. Okynnes eller okynniga kreatur var sådana som hoppade över — 
flöjade över — eller förstörde stängsel. 
2  Flera byar hade del i Mora äng. Landsvägsmoran och Lilla Söderby-moran är delar av 
Mora äng. 
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den gången afslås, för det at det var första gången, men skulle det henda någån 
gång mera skal dubbel plikt af Erik Pärsson ärläggas. 

den 3 november sammankallades bylagit tillika Erik Danielsson och Erik 
Ersson i Valby samt 12 man Erik Ersson i Danmarksby för det de utan tilsägelse 
upsläpt Lilla Söderby moran der det är 8 stycken som hafva sina låtter uti 
förutnemde äng.3  Samanträde skedde på kl. 4. ef. m. på åfvannemde dato, 
kallades och tilstedes voro Valby byårdningsman Olof Ersson i Valby, samt 
byårdningsman Anders Olsson uti Danmarksby — Samtelige delägare uti denna 
äng, som af Erik Danielsson och Erik Ersson i Valby utan tilsägelse upsläpt var, 
skulle för den gången, förskonas för plikt med det förord at icke sådant skulle 
mera hända — men som 12 man Erik Ersson uti Danmarksby med någån otidighet 
öfverfölt Söderby bisittare, Päter Örström för det han uphuggit En jerdesgård vid 
moran den 29 oktober, men som denna jerdesgård stod invid Lansvägen och 
skulle af Örström var höst uphugas, annars har han förorsakat drifall på Lans-
vägen, Så den skulle var höst uphugas af Örström, tilfrågades Kiörkby byård-
ningsman Anders Olsson om de med Ett sådant oiud hölt bystämor uti Danmarks 
by men svarades af å'rdningsman Anders Olsson naje altså resolfderades at böter 
skulle af 12 man Erik Ersson skulle betalas, men som Pätter Örström tillika med 
de andra afbad detta, altså afslogs böterna för detta med det förbhåll at icke detta 
skulle hända mera. 

den 2 Januari 1822 Samanträde samtelige för at höra sig föreläsas alt af detta 
innehåller och upsolverades, at intet var någåt at tiläga eller utesluta som skede 
uti Stora Söderby. 

datum ut supra 
Nils Matsson byårdningsman, Pätter Örström, Pär Nilsson bisittare, Erik Bran-
del, Johan Hök uti Nyby, Erik Pärsson, Jan Ersson i Lilla Söderby, Erik 
Åhlström. 

Bransynen har för detta förflutna år riktigt uti sin ordning gåt, och det som 
bristfälligt var äro altsamans uti detta bylag i stånd sat. 
Nils Matson. 

1821: Vallby och Berga. Byalag 4. 
Byalaget No 4. Danmarks Sn. 
Utdrag af den Nyia Byordningen som företogs, at Efter Lefvas Till Byens 
almenna nytta. Byordning(e)n UpLästes och godkiendes J Bärga den 19 april 
1821. 

Samma Dag Wälides Bonden Olof Ersson i Vallby til Ordningsman och 
Bönderne Jonas Jansson i Bärga och Eric Ersson j Wallby Bisittare. 

den Maii 6. Sammantrede Bylaget Enligitt Stafvens kringgående i byn En dag 
för utt, för at afgiöra ByWeggens i ståndsettande, samt borttaga En stor sten, 
och äfven upbryta några mindre stenar, arbettet blev jort d. 8 Maii. 

Augu 19. Wid efter kallelse Sked sammantrede hvar Wid alla voro nervarande 
utom bisittaren Jonnas Jansson i Berga som uttan förfall var frånvarande — för 
denna gången befriades Jonnas Jansson från Bötter men skulle åtvarnas at på 
bud en annan gång komma til stedes. 

lo Påstod Wallby Byamen, at Wägen ifrån Landsvegen til Wallby skulle 
updikas, hvarvid Berga No 1 får förra ändan mot Wallby här efter No 4 Sedan 

3  När ängen slagits och höet förts bort öppnades den till bete — ängen släpptes upp till bete. 



Bystämmoprotokoll från byalag i Danmarks socken 111 

No 3 och på ändan mot Landsvegen No 2 Börandes Jonas Jansson jgenlegga det 
dike som han förut updikat och legga vegen till den bred, som Byordningen 2 Cap 
§ 7 utvissar samt Rakt fram.4  Den blifvande bro samt Planeringen mot Lands-
vegen Bäreder Wallby och Bärga byamen Samfelt. 

Oktober 10 Förrättades Brandsyningen af ordningsman och En bisittare och 
Eldstäderna befants Wara nera j godt stånd BrandRedskap finnes hos mesta 
delen af grannarne. 

Oxse har Erc Ersson i Wallby hållit ock fargalt Jan Olsson i Wallby.5  Under 
Lopett af föra År Er ingen Pliktt fälld. 

På Byrättens Wägnar Olof Ersson ordningsman, Jonnas Jansson (b) i Bärga, 
Bisittare Eric Ersson (b) i Wallby, Bisittare. 

1821: Sävja och Nåntuna. Byalag 5. 
Danmarks Si Byalaget No 5. 
År 1821 d. 7 mai sammanträde Sätja och Nåntuna bymän rörande orningsman 
och bisittarä vartill sattes Christåffer Jansson i Säfja som årningsman Pel Persson 
i Sätja till bisittarä Per Nilsson i Nontunna och bisittara. 

den 8 förrättade vi jerdesgårdssyn som föresattes efter då eftersyn och då var 
gerdesgårdarna i giltit stånd grindarna som even då bäfans giltiga vilka tillhör 
följandä 

en grind Nu 3:1, Nu 4:1, Nu 5:1, Nu 6:1, Nu 7:1 gården Nu 8½ mantal 
Nu 4 Nu 5 en grind till hopa broar på by vägarna till hör en vart mantal som ero 

behålne 
Nontuna ero lika för hållande mäd grindar och broar. 
iuni den 14 hade vi dikssyn som då fans ett flo dike6  på Nåntuna eger som 

updämt vatten till en isbrända till ungefär af 2 tunland tillhör gården Numru 4 och 
4 i Säfjagården No ii Nåntuna som i höst beviliades att af nåntunar7  updikas iuli 
den 3 var samman. 

iuli den 3 var sammantre(de till) slåningens början som dag utsattes till den 30 
som och skede 

ocktober den 12 höls bransyn då branrädskapen befants anskaffad och i stånd 
efter tillsegelse af mig och besittare 

iuli d 17 sammanträdde byrätten om et flodikes jupa upgräfvande som i år för 
orsakat stor skada och som då träffad överenskommelse blef att det i höst skulle 
upgräfvas men icke blivit verkställ mer en af gården No 2. 

äfven finnes kiurar farrgaltar och gumsar i bylagi 
januare den 5 sammanträdde äfven byräten angånde denna listas upläsande 

och undersk(r)ifvande af bylagits eller byrättens sammankallande genom staf-
vens utgånde. 

ingin orsak till några böter har för i år i bylaget kunnatt inträffa. 
Säfja den 5 januare 1822 

4  Den anvisade paragrafen i byordningen anger att vägen skall vara så bred att den utan 
olägenhet kan befaras med åkdon, redskap och dragare. 
5  Byalagen har ofta hållit sig med en gemensam tjur och galt och andra springkreatur 
varvid byborna hållit dem i foder turvis. 
6  Floddiket är större än skårdiket. 
7  Invånarna i byn Nåntuna kallas nåntunar. 
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Christåffer Jansson orningsman, Pehr Nilsson (b) i Nontuna, Bisitarä, Per Pers-
son (b) i Sätja Bisitarä, Jan Jansson, Anders Jansson (b), Jan Anders Enka (b), 
Anders Jansson Enka, Erik Ers Enka (b), Hans Hansson (b), Erick Phärson. 

1821: Löt, Kumla och Norrby. Byalag 7. 
Danmarks Sn Byalaget No 7. 
Protocoll öfver Kumla Bylag i Dannemarks soken Vaxsala Härad ock Upsala 
Län enligt Byordningen af D 20 de Novembr 1820 af des grunder ock Samman-
komster under innevarande år. 

april D. 20 de om aftonen Sammanträde Kumla Bylag i ämne om ordningsman 
ock Bisittaräs välgande. Blef då miölnarän Lars Bodin i Gnista Kvarn ordnings-
man Bönderne Jan Ersson i Kumla ock Jan Ersson i Löht Bisittarä som åtog sig 
Befattningen till Den sista December Samma år, Byordningen uplästes till sitt 
mästa innehål och utlofvades at den nogrant upfylla ock efterleva. 

Den 21 te Dito hölts gärdesgårdssyn öfver hela Bylaget som då vordo tilstädes 
ock anmodades de som hade felacktiga gärdesgårdar ock dem genast så fort som 
mögeligt är verkstella ock r(e)parera till den Blivande äftersyn Så grindar som 
gärdesgårdar at innom åtta dagar härefter hava alting i Behörigt stond. 

D. 29 de hölts eftersyn på grindar ock gärdesgårdar som vordo i försvarligt 
stond. 

Maij D. 21 sta Sammanträdde Bylaget i ärnde om Besiktning å aflopsdigken 
genom storgärdet och nyga Broars uptagande der det tarvas. Beslöts at en ny 
Bro öfver Häradsvägen åt Vaxsala skulle uptagas Som No 3 uptager Bron öfver 
Byvägen till Nederkumla uptages af No 2. Bron öfver Lervägen åt Säby i Väder-
Qvarns vreten uptager No 1. Aflopsdiken uptages af var ock en gordägare genom 
sina ägor. 

Maij 26 te hölts Brandsyn i Bylaget ock noga anmärktes alla felaktigheter ock 
anmanades strängeligen at var ock en till den B(1)ivande eftersyn hava alt i 
Behörigt stond vid ansvar Byordningen stakar. 

Junii 4 de hölts eftersyn på skårstenarne ock eldstäder ock då var det ingenting 
at anmärka utan alt i försvarligt stond undantagandes en liten stuva å No 1 
tillhörig Bonden Anders Ersson i Myrby skorsten alldeles förlorad ock förböds 
eldningen i nämde rum så länge det finnes olagat med 6 Rdr 32 ss Ba[n]co änsiönt 
at ingen skada sker. 

Juni D 8 de sammanträde Bylaget ock öfverenskom om stenars ned sättande på 
ängarne i stället för pålar som då värkställdes ock för de 3 ne framflutne månarne 
var vid Byrätten då ingenting vidare at föredraga.8  

Julii lite hölts ytterligare Besiktning på en del Bristfälliga Giärdesgårdar vid 
samma till fälle hölts Sotsyn. 

Augusti D 19 de hölts sammankomst om ängarnes betning ock blef beslutit at 1 
häst häller 2 ne kor på varge öresland skulle få insläppas vid ansvar Byordning-
ens 4 de Cap 5 § stadga.9  

8  Vart hemman i byalaget hade sina tegar i ängen. För att kunna skilja tegarna åt 
markerades gränsen med träpålar, som dock ruttnade bort. Vid bystämman beslöts att 
ersätta dessa gränspålar med stenar. 
9  Den anvisade paragrafen i byordningen anger bl. a. att ingen får insläppa sina djur på 
bete innan grannarna var överens därom och att 16 skillingar banko skulle betalas i böter 
för varje kreatur som insläpptes utan lov. 
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Septem. D 7 de sammanträde Bylaget i ämne om kreaturens uttagande på 
Gammelengen ock Dyens upsläpande i des ställe vid samma tillfälle hölts Besikt-
ning på gerdesgå'rdarne kring Dygen ock de felaktige skulle efter 3 ne dagars 
förlop varda i fulgilt stond vid ansvar K förordningen D: 9 de Febri 1802 § 1 le 
stakar. 

Sep 14 de Sammanträde Bylaget i ämne om Reparatsion på Brun millan Öfver-
Kumla ock NederKumla som alla 3 mantalen deltog uti at få et Bätter vatten 
föråd. 

Sep D 30 Sammanträdde Byrätten at granska de sista 3 ne månadernes förlop 
om några ansvar men var då ingenting vidare än at ordningsman haver för Lägo 
låtit upstänga en Gärdesgård tillhörig unga Anders Andersson i Kumla som var, 
alldeles kullfallen på Gammelängen ock kåstade 3 RDr 16 ss Banco i Lägo, vid 
samma tilfälle anbefaltes Byamen at anskaffa nyga hansprutor. 

Nov D 6 te hölts Bransyn i Bylaget på elstäder ock skorstenar men var då alt i 
försvarligt stond at ingentin var at påminna. 

1822 Jan 2 de Sammanträde Bylaget. Des första ämne var at granska felaktig-
heterne under di å förledet år sista 3 ne månaderne men var då ingenting att 
påminna vid samma tillfälle afsade Sig miölnaren Bodin ordningsmanstjensten 
tillika Båda bisittarene ock blef i des ställe unga Enk Andersson i Kumla 
ordningsman ock Bisittare Anders Andersson i Danmarksby och Erik Ållberg i 
Kumla. Sålunda varder i almenna Byrätten Beslutat Betygar på årdningsmans-
tjenstens vängnar 
L. Bodin. 
Såsom Bisittare Jan Ersson i Löth och Jan Ersson i Kumla. 

1821: Lunda, Knivsbrunna och Vedyxa. Byalag 8. 
Danmarks Sn Byalaget Ng 8. 
Protocoll, hållit den 23 Aprill 1821 i anledning af Byordningen af den 20 Novem-
ber 1820 då Bylaget hvar sammankallatt, uti Knisbrunna Rote och i föllje hvar af 
Bylaget Utvalde Till Ordningsman Rusthållaren Jan Jansson i Knifsbrunna, samt 
till Bisittare, Bonden Anders Carlsson i Wedyxa och Carl Wall i Knifsbrunna och 
får härjämte anföras att innom dessa Byar inga ombyten på Ordningsmän och 
Bisittare kan gjöras emedan, de flästa Jordbrukare äro Boendes utom Försam-
lingen, och Bylagett således i saknad af Röstande Ledamöter, Bylagett utsatte en 
Allmän Gärdesgå'rds Besigtning till den 29 de i samma Månad kl. 6 efter Midda-
gen, och hvar vid alla som Egde Några Bristfälliga Gärdesgårdar tillsades att 
demm i stånd sätta. 

den 19de Maji förrättades af Bylagets Bisittare Soht- och Brandsyn, och hvar 
där vid ingenting att Påminna. 

den 1 Septemb förrättades efter-syn, vid samma Syn Befants vara et Okyndes 
Svinkreatur uti Vedyxa tillhörig Skomare2  Viberg och för hvilkett kreatur Viberg 
Plicktfälldes till 32 ss Banco för Ohäng uti Sädesgärdet. 

' Den åberopade förordningen är Konglig Maj:ts Nådiga Förordning angående Stängsel-
skyldigheten av 9 febr. 1802. § 11 lyder delvis: »Hägnad omkring besådd åker samt äng och 
planteringar bör alla tider af året hållas uti swarsgildt stånd af den det tilhör. — 

Försummar någon detta, plikte En Riksdal. Tretiotwå Skiling til tweskifte emellan den 
jordägare, som klagar, samt soknens fattige.» 
2  Skomare = skomakare. 

8-859072 Sv. Landsmål 
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den 9 de Septemb förrättades Brand och Sohtsyn uti Lunda, Knifsbrunna och 
Wedyxa, hvarvid Befants att skorstenarne hos Eric Person och Skomakare 
Anders Erson i Wedyxa voro bristfälliga, och förböds all Eldning därstädes till 
Dess de blefvo Reparerade, hvilkett vid eftersyn vart Värkstält. 

den 21 Decemb. Sammanträdde Bylagett hvar vid Beslöts att inga hoplägg-
nings Dansar skulle få hållas, och att ingen af Ungdommen skulle få gå omkring 
och Sjunga den så kallade St. Stephani Visa.3  

1822 den 2 Januarij Sammanträdde å Nyo Bylagett då alt Öfversågs och 
Granskades, och Befants ändanst 32 ss Bo uti ByCassan. 

Knifsbrunna den 10 Januarij 1822. 
Johan Jansson ÅrdningsMan, Carl Wall i Knifsbrunna bisittare, Andärs Carlsson 
i Wädyxa bisittarä. 

1821: Sällinge, Myrby, Bärby, Krisslinge och 
Viggeby. Byalag 9. 
Danmarks Sn Bya-Laget No 9. 
Protocoll, hållne vid By-Stämmor och By-Rätten i den så kallade Stor-Roten af 
Danmarks Församling, år 1821. 

Bystämmo-Protocoll hållet i nedannämnde Bylag af Danmarks Socken, den 15 
April 1821. 

S.D. Efter enhällig kallelse, sammanträdde, enligt i Allmän Sockenstämma 
fattadt och faststäldt Beslut, samtelige Jordbrukare i detta Bylag, bestående af 
Sällinge, Bärby, Myrby, Krisslinge och Wiggeby Byar, att invälja Ledamöter till 
handhafwande af den Ordning, som den inom Danmarks Församling, till en 
början på 2ne år antagne nya By-Ordningen utstakar. Efter enhälligt och friwilligt 
val blef till Ordningsman för detta Bylag underteknad Wall i Sällinge invoterad, 
samt till Bisittare utnämnde: SkatteBönderne Unge Anders Andersson i Kriss-
linge, Pehr Erson i Myrby och Nils Pehrsson uti Bärby. För detta Bylags 
widsträcktare omfattning och angelägenheter blef tillsynen öfver Myrby, Kriss-
linge och Wiggeby Byar anförtrodd de begge förstnämnde Bisittare samt öfver 
Bärby och Sällinge, inseendet lemnadt Nils Pehrsson i Bärby. 

Sålunda verkstäldt och beslutadt bekräfta vi med våre namn och Bomärkens 
underskrift, som skedde uti Sällinge. 

År och Dag som ofvan: 
Nils Erland Wall, Ordningsman, Per Ersson uti Myrby, Nils Persson i Berby, 
Anders Andersson i Crisslinge, Bisittare, Anders Jansson uti Crisslinge, Jan 
Jansson i Myrby, Anders Ersson i Myrby, Anders Lindgren uti Sällinge. 

På tvänne dagar förut skedd kallelse trädde åter detta Bylags Ledamöter tillsam-
mans den 21 i ofvannämnde månad i ärende, att först underteknade här ofvan 
fattade beslut; dernäst före stäldes af Ordföranden nödvändigheten af de nu enligt 

3 1 länsbyordningen i Upsala län 1820 förbjudes »att på Annandag Jul om morgonen, 
utanför andras fenster och dörrar sjunga den så kallade Sanct Staffans wisa». Förbudet 
återfinnes både i sockenstämmoprotokoll och i byordningar inom Uppsala län och hänger 
samman med ett kyrkligt intresse för att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomen. I 
samband med att ungdomarna gick runt i gårdarna och sjöng bl. a. Staffansvisan insamlade 
de mat och dryck till hopläggningsdanser. 
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vår antagna Byordning, till Allmänt väl och Åkerbrukets beståndsdelar syftande 
företag. Sedan uplästes de till denna sammankomst och vår local hörande Capitel 
och §§ af Byordningen och föreslogos följande förrättningar, att genast och 
skyndesammast verkställas innan det hardt nära Åkerbruket inträffar: 

lo Alla Bylagets Gärdesgårdar, grindar och led skulle besigtigas den 24 April 
och de mäst felagtige skulle till den 1. instundande Maji vara så iståndsatte, att 
ingen ohägn derigenom måtte förwållas. 

2o Det samfäldta Betet på Ängen Viken, blef efter Mantal regleradt, på det 
sätt, att hvarje helt Mantal ägde rättighet till betande med 7. fäkreatur och 3 ne 
par hästar, men ej deröfver och i proportion derunder, samt att upsläppning ej 
skulle ske förrän från ordningsmannen bud derom komme, äfven med däntagan-
det från betet på samma sätt.4  

30 Blef äfven beslutadt, att Tjocksta Bys Hemmansbrukare, samt Prestebor-
det, hvilka inom denna Äng äga blott smärre utjordstegar, skulle genom Bisit-
tarne tillsägas, att, efter sin proportion af ägorne, beta; hvad Tjocksta vidkom-
mer, skulle från denna By ej flere kreatur insläppas, än 3ne hästar eller dubbelt 
fäkreatur, samt Prestebordet ej mer än 1 häst eller 2 kor. 

4o Tillsades, att om fördämningar eller gamla jordbroars  skulle uti Sädesgär-
det finnas, som hindrade vattnets afiopp, sådane af ägarne genast upgräfvas. 

So Blef öfverenskommet, att handsprutor och de öfrige i Byordningen om-
nämnde Brandredskap ofördröjeligen och aldra sist till den 1 October innevaran-
de år, skulle vara anskaffade. 

6o Som uti detta Bylag ej för närvarande befants något Springkreatur af Tjur 
eller Fargalt, blef beslutadt, att sådane ämnen skulle detta år påläggas. 

7o Afgjordes, att vrenska Få'lar6  ej längre än till 1 års fyld ålder finge nyttja 
sainfäldta beten; men inträffade, att ett sådant kreatur inom denna ålder, blefve 
så beskaffadt, att Stoer deraf kunde skämmas, skulle en sådan Fölunghingst 
genast fråntagas. 

Desse ofvannämnde beslut blefvo uti detta vårt sammanträde träffade, och 
hvar af Bisittarne äro vid detta tillfälle inkomne, angående de felaktige gärdes-
gårdarnes iståndsättande till den 1. Maji, samt att Brand- och Sotsyner äro 
tillsamma tid verkstälde 

Detta skedde i Sällinge d. 21 April 1821. 
Nils Erland Wall 
Per Ersson uti Myrby, Nils Persson i Berby, Anders Andersson i Crisslinge. 

Den 14 Maji, uppå förut skedd kallelse, sammanträdde ByRätten och blef af 
densamma beslutadt, att besigtning och syn genast skulle anställas på afloppet, 
som skall leda alt öfverflödigt vatten från större delen af denna Rotas Sädesgär-
den, eller ifrån den så kallade Stiten,7  hvilket befanns vara så tillvalladt, att 
mycken Vattendämning derigenom, isynnerhet vårtiden, förorsakades, så att 
vattnet upstigit på en del besådde åkerfält; i anledning hvaraf en oundviklig 
updikning der skulle anställas. Vid samma tillfälle, på anmodan af Bisittarne uti 
Myrby och Krisslinge, blef rådlagdt om ett nytt aflopsdikes anläggande på 

4  I de här återgivna bystämmoprotokollen förekommer två grunder för fördelningen av 
betesrätten, nämligen efter hemmanets öretal och mantal. 
5  Jordbron sjunker fortare och lättare samman än t. ex. stenbron eller flyttbron av trä. 
6  Med vrenska fålar avser man brunstiga unghingstar. 
7  Stiten är enligt lantmäterihandlingen ett åkerstycke på Krisslinge bys mark och i dessa 
handlingar förekommer bl. a. »Stitsåkern», »Norra Stiten» och »Södra Stiten». 
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Myrby ägor och utsyntes bästa belägenheten deraf vara från de så kallade 
Lötshagarne genom stora vreten, för att från denna åker afleda den syra hvilken 
gjorde marken otjenlig; detta dike skulle tagas sedan genom Wiggeby beteshage 
till byvägsdiket, hvilket äfven skulle uprensas, till detta arbetets förrättande 
kommo till Myrby och Krisslinge byar att deltaga efter sine innehafvande ande-
lar; men genom ofvannämnde Wiggeby hage skulle arbetet verkställas med 
samfäldt styrka af berörde byar. 2ne felaktige Broar, en tillhörig Krisslinge och 
en Wiggeby, skulle äfven förbättras. 

På tillkallan af Krisslinge Byamän blef samma dag ett dylikt dike synadt och de 
tillsagde, att det uprensa, som tjenade till afledning af för mycken syra uti 
Krisslingeboernes så kallade Våmbvretar. 

Som detta aflopp stötte till Kyrkobyboernes ägor, på hvillcas sida äfven borde 
undandikas och tillika en kullfallen Bro, Vå'mbbron kallad, skulle äfven af 
Kyrkobyboerne, jämte Krisslinge byamän gemensamt uphjelpas, så åtog jag, 
underteknad Ordningsman, mig, att Ordningsmannen i Kyrkoby härom underrät-
ta, med tillsägelse, att detta arbete skulle vara till den 7 Juli alt verkstäldt. Detta, 
jemte alla ofvannämnde diken, skulle äfven vara uti ordning satt till näst stående 
datum, d. 7 Julii. I anledning af denna förelagda tid, blef derpå eftersyn hållen 
och befanns, att desse beslutade arbeten, voro till större delen verkstälde, utom 
för Anders Jansson i Krisslinge och Jan Ersson i Kumla för sine andelar uti de så 
kallade Våmbvretarne, hvilka väl dikat; men för otillräckelig blef deras dikning 
ansedd, att tjena till aflopp hvarföre de ånyo tillsades, att, efter slutad bergnings-
tid, fullborda detta försvarligt och laggiltigt. Kyrkobyboernes arbete medelst 
undandikning och Våmbbrons lagande samfäldt med Krisslinge åboer fanns vara 
fullgjordt hvad denna bro vidkommer; men dikningen ännu ej företagen, hvarföre 
de fingo ytterligare tillsägelse, att äfven, efter slutad bergning, detta verkställa. 
Myrby d. 15. Juli 1821. 
Nils Erland Wall. 
Per Ersson i Myrby, Nils Persson i Berby, Anders Andersson i Crisslinge. 

Den 25 Augusti, sammanträdde Byrätten, på anmälan af Academie praebende 
åboen uti Bärby, Nils Olof Wall, om ett ohägns begående af dess Grannes, Nils 
Pehrssons Swinkreatur, 8 till antalet, hvilka genom inrotad vana, vid Landsvägs-
grindens öpnande af Resande, inkommit och honom, Wall, dymedelst förorsakat 
betydlig skada, i anledning häraf By-Rätten till utredande och afdömande i detta 
mål. Som ordningsmannen för detta Bylag, Nils Erland Wall, var jäfvig ansedd 
uti denna sak, enligt Byordningens 1 Cap. 6 §,8  såsom Fader till kärande parten, 
Nils Olof Wall; så, och i anseende härtill, blef nästgränsande Ordningsman för 
Kyrkoby Bylag, Bonden Anders Olsson, till detta måls afgörande anmodad och 
tillkallad. Nämnde Nils Pehrsson fick ej denna gång som Bisittare, utan såsom 
svarande part anses: för det första tillspordes han, om han enligt Byordningen, 
om aftnarne, låtit inlåcka och inhaft sine Svin inom stängsel, hvarpå svarades ja, 
hvilket grannarne äfven styrkte; men huruvida han till denna morgon, då ohägnet 
skedde, rätter tid dem inföst, kunde ej intygas; eller sannolikt syntes han dem 
ganska bittida utsläpt. Då denna skada skedde var klockan circa emellan 5 och 6 
på morgonen, uti en ganska töcknig väderlek, hvarföre desse kreatur voro 
fördolde inom sädesåkern, till dess Walls hustru, af händelse, gående Åkren 

8  I den åberopade paragrafen sägs bl. a. »Är Ordningsman i något mål jäfwig, afhålle sig då 
från meddelande af beslut den i och warde, i stället, förre Ordningsmannen i Byn eller en 
Utbya Ordningsman anmodad att ärendet pröfwa och afgöra.» 
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förbi, hörde desse Kreatur äta och röra sig, då, med biträde af hennes man, 
Svinen uptogos och insattes, till dess skadan blef värderad och Svinens antal af 
Nämndemannen Jan Andersson i Sällinge uptaget, sedan utsläptes de och ägaren 
fick dem åter, då Byrätten fattade följande Beslut: 

Som desse svin särskilte gånger tillförene inkommit uti nämnde Sädesgärde 
och Nils Pehrsson hvarje gång blifvit varnad, att hafva eftersyn om desse 
kreatur, häldst då de hade den vanarten att ständigt ligga vid Landsvägsgrinden, 
men sådant uraktlåtit; så fant Byrätten skäligt, det Nils Pehrsson skulle ersätta 
Wall den lidna skadan, efter värde, med 1/2  Tunna Råg, och emedan Nils 
Pehrsson anförde, hvilket grannarne intygade, att desse kreatur varit instängde 
om nätterne; kunde i thy mål Byrätten ej fälla Nils Pehrsson till de böter 
Byordningen uti 2dra Cap. 11 § stadgar;9  men då Nils Pehrsson flere gånger 
blifvit tillsagd och han, det oaktadt, uraktlåtit, att hafva tillsyn om desse okynnes 
kreatur, så pröfvade Byrätten, att Nils Pehrsson skulle plikta 8 skillingar Banco 
för hvarje kreatur, som uptogs utur Sädesgärdet. Den kärande parten Wall fann, 
att han äfven uti denna Landsvägsgrind ägde någon del tillika med Nils Pehrsson, 
som borde repareras och afstod han godvilligt ifrån halfva värderade Spannmåls-
summan; ty kommer Nils Pehrsson att till Wall gälda skadeersättningen med 2 
tjerdingar Råg, samt till By-Cassan böta 1 Rdr 24 ss Banco. 

Ut supra: 
På By-Rättens vägnar 

Anders Olsson, Ordningsman för Körkby Rote, Per Ersson uti Myrby, Anders 
Andersson i Crisslinge. 

Den 10. September. blef, efter Allmänn kallelse, Bystämma hållen, till öfverläg-
gande om hvarjehanda ämnen, samt till förekommande af några yppade oord-
ningar inom denna Rote. 

lo Som förseelser sports hos tvänne af Bisittarne, nemligen Nils Pehrsson uti 
Bärby och Anders Andersson i Krisslinge, kunde ej undertecknad, Ordnings-
man, vid nödiga och förestående Byrätter dem som ledamöter anse, förr än i 
denna Allmänna Sammankomst underställning härom skulle ske, huru detta 
borde anses, om de hädanefter ansåges skicklige, att detta af Roten updragna 
förtroende vidare få bibehålla. Härom öfverlades och följande beslut togs: 
att desse Bisittare, efter de för första gången, sedan de trädt i tjensten, felat, på 
stället fingo en lämpelig varning och skulle de ytterligare bibehålla detta dem 
anförtrodde värf. 

2o Emedan ohägn skett af en mängd får uti det besådda Råggärdet, så efterfrå-
gades orsaken, och fanns en kullfallen gärdesgårdsspjelke uti Krisslinge parken, 
tillhörig Mårten Bergholm, vara till detta ohägn förvållande, hvilken, på till-
sägelse härom, samma dag af Bergholm upstängdes; och sedan har detta ej mera 
försports. Någon tid tillförene har en dylik händelse inträffat, att några flögiga 
Får' inkommit uti Krisslinge ärtåker och till någon del förderfvat Bergholms 
växande ärter. Denna skada synades och värderades till Sex kappar ärtor, som 
skulle Bergholm ersätttas af Anders Jansson i Krisslinge med 4 kappar ärter, 

9  I den åberopade paragrafen heter det bl. a. »Till förekommande af den skada å åker och 
äng, hwilken så ofta förorsakas genom resandes försummelse, att — igenstänga grindanie 
efter sig, bör hädanefter hwade husägare hafwa sin hemmawarande swinkreatur afstängde 
nattetid 
1  Flöjiga djur är benägna att flöja d.v.s. hoppa över gärdsgårdar. 
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hvars gärdesgård var för låg stängd, som stötte till denna ärtåker. Som äfven 
Bergholms andel uti en Gärdesgård, nära till Anders Janssons var på den ändan 
för låg; ty kommer han efter Byrättens pröfning, att sjelf kännas vid 1/3 del uti 
denna lidna skada. 

30 Förbjödos vid vite, enl. Byordningens 2. Cap. 9. §,2  alla gångvägars 
inrättande öfver besådda åkrar. 

40 Upgafs af Bisittaren Pehr Ersson i Myrby, att misstanka var, det uti Erik 
Janssons hus i samma By föröfvades oloflig bränvinshandel, hvarföre Erik 
Janssons hustru genast efterskickades och tillspordes huruvida det kunde tillåtas 
henne eller dess blinda Dotter bruka denna olagliga bränvinsförsäljning? Hvarpå 
hon svarade, det hon icke har idkat en sådan otillåten handel; och som intyg för 
denna gång saknades, blef hon nu endast alfvarligen varnad och Pehr Ersson 
tillsagd, att, söka leda denna sak i bevis. Äfven en dylik upgift lemnades af 
Bisittaren Anders Andersson i Krisslinge, att unge Bonden Mårten Bergholm 
derstädes, skulle uti denna By nyttja en sådan oloflig försäljning med bränvin, 
hvilken, härom tillspord, nekade derföre; och som sanningen häraf nu ej kunde 
utrönas, så blef Anders Andersson ålagd, att, med all flit, söka genast genom 
bevis detta angifvande att styrka, samt på behörig Ort anmäla. 

Myrby den 11 September 1821 
Nils Erland Wall, Per Ersson i Myrby, Anders Andersson i Crisslinge. 

Den 8 october, sammanträdde, på gjord anmälan af AcademixBonden Erik 
Carlsson i Sälja, som uti Myrby är brukare av 1/9 dels Mantal, åboerne i 
förenämnde Myrby, efter ordentligen förut skedd kallelse, och befants Erik 
Carlssons anförande till denna Stämma vara af den beskaffenhet, att hans 
medåboer i detta hemman, neml. Jan Jansson och Erik Jansson i Myrby samt 
Erik Pehrsson uti Sällinge, jämte Anders Fredrik Andersson i Myrby skolat uti 
en deras samfäldta Beteshage, efter slutadt sommarbete, på höstetiden, en-
samme, utan Erik Carlssons deltagande, för mycket nyttja höstbetet. Denna sak 
togs i öfvervägande, och som Erik Carlsson, jämte Erik Pehrsson i Sällinge, 
utom och långt från denna By boende, ej kunde denna årstiden äga tillfälle, att 
äfven samma deras rättighet begagna: och som de af Erik Carlsson öfverklagade 
Grannarne ej nekade härtill, utan påstodo, att äfven de frånvarande delägare 
stode fritt, att, efter hvad på dem ankomne, också nyttja höstbetet; så, och för 
att för att träffa förening dem emellan, föreslog ByRätten desse parter, att skilja 
sig uti denna Hage genom ordentligt frånstängande, härmed voro samtelige 
delägare nöjde och ingingo öfverenskommelse, att stängning skyndesammast 
verkställa, eller om tidsutdrägt dermed skulle blifva, de frånvarande ägare utaf 
detta bete, sommartiden skulle insläppa flere kreatur på det samfäldta betet, 
deremot de innom Byen boende och i denna hage ägande, måga om hösten få 
mera begagna betet, med förbehåll, att i det nogaste efterse, det inga Svinkreatur 
inkomma inom denna hages stängsel. Sålunda i godo öfverenskommet, intygar. 

Ut supra. På ByRättens vägnar 
Nils Erland Wall 
Per Ersson i Myrby, Nils Persson i Berby, Anders Andersson i Crisslinge. 

Den 12 October förrättades Brandsyn af underteknad, samt Bisittaren Pehr 
Ersson i Myrby, och voro eldstäder och murar i någorlunda säkert och behållet 

2  I den åberopade paragrafen heter det »Kör någon samma tid (= innan käle inträffat) 
öfwer hans sådda åker, utgifwe 2 Riksdaler.» 
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stånd, undantagande hos Anders Jansson i ICrisslinge, hvars bakugnsgima var 
något felagtig; men, på tilsägning derom, blifvit reparerad. Äfven ägde bemälte 
Anders Jansson en Stugubyggnad för nära dess Ladugård upförd, i hvilken, utan 
våda, ansågs ej kunna eldas, hvarföre Anders Jansson tillsades, att antingen låta 
denna stuga vara utan eldning, eller ock i annor händelse, belägga nästgränsande 
tak med torf, hvilket han åtog sig till nästkommande den 1. Maji 1822, eller innan 
nästa brandsyn, att verkställa. 

Som ofvan Nils Erland Wall Per Ersson i Myrby. 

Den 23 December sammankallades enhälligt denna Rotas, eller Bylags Leda-
möter, för att vid detta tillfälle, för den instundande Jule-Högtidens skull, få 
afhöra de stycken af ByOrdningen, som handla om förekommande af ett ovärdigt 
denna Helgens begående, genom Staffans visas sjungande, Hopläggnings-
dantser, med mera, som länder till ett oskickeligt lefvernes utöfvande, hvilket en 
hvar inom dessa byar, utlofvade redeligen iakttaga och hålla; i annor händelse 
skulle, om någon häremot brute, den fällas till de viten ByOrdningen i thy mål 
stadgar. 
Nils Erland Wall 
Per Ersson i Myrby, Anders Andersson i Crisslinge, Nils Persson i Berby. 

1822, Januarii d. 2dra sammanträde, enligt ByOrdningens Instruction, nedan-
nämnde Ledamöter i detta Bylag, i ändamål, att höra sig föreläsas ofanstående 
Protocoller och Redovisning för nästledit års i By-Cassan influtne Medel, då 
Räkenskaperne deröfver granskades och af oss samtelige riktige befunnos; hvar-
vid ett litet saldo i Cassan förvarades. 

Sällinge, som ofwan Nils Erland Wall 
Per Ersson (b) i Myrby, Nils Persson (b) i Berby, Anders Andersson i Crisslinge, 
Anders Lindgren i Sällinge, Jan Andersson, dersamastädes, Per Ersson (b) i 
Berby, Jan Jansson (b) i Myrby, Anders Jansson (b) i Crisslinge, Mårten Berg-
hålm (b) dersammastädes. 

1821: Kyrkbyn eller Danmarks by. Byalag 10. 
Danmarks Sn Bya-Laget No 10. 
Redovisning För Danmarks Kyrkobys holna Protokol Sammt bykassans Räken-
skaper för det förflutna året Som skiede uti almän bystämma de 2dra Januari 
1822. 

Bylaget sammanträde samfält hos orningsmannen På ovannämde dato först 
tilfrågades bylaget om di ytterligare velle fortfara Efter nyia byordningens före-
skrifter och alla svarade Ja ty den inneholler intet annat än det som är godt och 
upbyggligt sedan uplästes det förra årets Protokol innehållande di bystämor och 
sammankomster som äro holne På det förflutna året det samma afhörde bylaget 
och ingen hade där Emot något att påminna således blef det af byrätten under-
skreven sedan uplästes di nödigaste Pungter ur byordningen som Even grannar-
na afhörde och samtykte således får Jag På bylagets vängnar asända /afsända?/ 
den vördnastfullaste taksäielse til våre höge befalningshavande som giordt sig 
den mödan och uttarbeta En sådan byordning til oss länets undersåtare som 
undanrödier många di mindre mål som annars skulle bliva En dyrbar kostnad 
hvid härradsrätten. 

sedan uplästes bykassans Räkenskaper hvilket bylaget mäd den största fäng- 
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nad afhörde det alla af bylaget har så upfylt sina skyldigheter att intet den minsta 
plikt har i bykassan influtit män bylaget samfält underholler Ett Ploglag vinter-
tiden för En af di nästgränsande byar som årligen betalas til bykassan Tre 
Rigesdaler Ba som sedan utgår til byns nödiga behover så att nu är Kassans 
beholning 6 Rd 3 sk 6 ni banco. 

sluteligen afgiordes mäd bylagets samtykke dät samma ordningsman och 
bysittare skulle ytterligare fortfara för byns Enskilta angelägenheter. 

det varder sålunda i almän bystämma upläst och af samteliga grannarna 
underskrivit. 

Danmarks Kyrkoby år och dag som ovan nämt är 
Anders Olsson ordningsman, Anders Danielsson, Bisittare, Eric Ersson 0. 
Bressman, Joh: Fr: Öhman, Anders Andersson, Anders Phäpärsson (b), Jan 
Ersson (b), Phär Phärsson den äldre (b), Phär Phärsson den yngre (b). 

1822: Prästgården, Tjocksta och Hubby. Byalag 1. 
Afskrift. Angående de syner som har förrättas i Tiocksta årningsmans rote för år 
1822, och Eric Andersson i förenämde by årningsman. 

d. 25te april var dett sammankomst angånde Jerdesgårdssyn 
d. 10de Juni var dett sammankomst om ålops dikesränsning ifrån hagbergs 

kiälla ner till ängen 
d. 14 Iuli höls dett eftersyn då var dett upränsat i sin orning 
d. 15 Juni höls bystämma angånde om vägens förbettrande ifrån bynn till ängen 
d. 14 Juli höls dett sammankomst rörande om slåning 
d. 19de Iuli höls dett sammankomst om /struket: upsläpning/ öfverenskom- 

melse angånde för betning på ängen 
d. 10de agusti höls dett sammankomst om stora ängens släpning — samt 

Ierdesgårdssyn. 

1823 d. 13 Ianuari höls dett bystämma angånde om årningsmans ombytande som 
skedde med boterning och öfwerenskommelse och Anders Janson är årningsman 
före nämde by samt Hubby och Prästgården och han är boende i Tiocksta. 

Och alla syner och arbeten äro skedda med en vänlighett med en och var 
intygas af Nils Nilsson i Hubby, bysittare. 

1822: Söderby med Nyby och Orrslätt. Byalag 3. 
Redovisning af undertecknade huru det tilgåt med bystemmarna, Enligt den nyja 
byförårdningen uti Danmarks Socken och Stora Söderby byalag. 

1822 den 27 Januarji Samlades genom bySiafven, alla til detta hörande, til at 
försöka och pröfva huru brandredskapen fans vara i årdning sat, så och om 
branstegarne voro säkra, vid sama tillfele synades Jeldstederna på vart stelle 
både på dragon som och på såldatebostellen med intet undantag funnos några 
bristfelligheter på de fleste stenen, men blef efter utsat tid i stånd satte. 

uti Martii månad hölts jerdesgårdssyn öfver alla Söderby ägor, fans några 
bristfeligheter på nåntuna Jerdesgårdar, som har sin äng stötande emot Söderby 
äng, nåntuna byamen var och i ennom budning nervarande vid sama tilfelle blef 
tillsagde at ofördröjeligen dem repoteraM som och skede men någåt trögt för vi 
måste med fult alvare tilsäga dem En gång til innan den reparation af nåntuna 
byamen skedde. 
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äfven vid samma tilfelle hölts vid Söderby bransyn för 2dra gången och befants 
uti någ'årlunda stånd — efter förut skiedd tilsägelse. 

den 10 Julji var äfven samankomst rörande bete på ängarna sedan de blifvit 
slagna, och afbergade men slutade vid samma öfverenskomelse som skedde år 
1821. 

den 10 augusti samlades Söderby byamen rörande någon ohäng, som skiede af 
Edeby swin som flere gånger var insatte så vel som den gången, men de togos 
intet til vara, den gången fik han intet utan plickt då vi samtyckte allesamans at 
16 sk banco skulle vara nog, det hela vår by kasse består utaf, Anders Jansson i 
Edeby var ägare af dessa svin som plicktas före. 

den 19 oktober var äfven samankomst rörande ny byårdningsman, men sta-
nade alla med sit votom på den gamla vartil jag måste det samtycka på Ett år, 
bisittare blefvo och qvar uti sit kall på Ett år, så näst på Pär Nilsson fick ombyte 
för at han har blifvit fjerdingsman åhlström är nu bisittare i stellet. 

år 1823 den 2 Januarji var äfven samankomst rörande flere angelägenheter för 
bylagets rekning samt til åt lydnad Enl. byårdninge 2dra Kapitlet 3de å 4de 
paragraferne. 

Stora Söderby den 1. Maii 1823 
Nils Matsson årdningsman, Erik Åhlström (bisittare), Johan hök, Jan Ersson, 
Erik Pärsson, Eric Brandell, Per Örström bisittare, Pehr Nilsson. 

1822: Berga och Vallby. Byalag 4. 
Förr År 1822 

Januari 2. Bystemma blef hållen och samma ordnigsman och Bysittare som 
förleditt år blef qvar stånde 

apr 24 gärdsgårdssyn i Wallby d. 25te J Berga bylag 
Maji 23 Brandsyn blef förrettad jnga fäll blefves varse 
Septem 6 uttages 16 ss Banco Till Bycassan för utbys svin 
Octob 30 Brandsyn J Berga och Wallby alt i Godt stånd 
Bystema blef hållen d: 2d. Janari 1823 
På byrettns Wängnar Olof Ersson j Wallby OrdningsMan 
Eric Ersson (b) i Wallby och Jonas Jansson (b) Bärga Bysittare. 

För År 1823 Blef: Jan Persson i Bärga Boterad Till ordningsman och Jan Olsson i 
Wallby samt Jan Carlsson i Berga Bysittare. 

1822: Sävja och Nåntuna. Byalag 5. 
År 1822 d 5 januari blef ingen ömsning på bisittare ock årningsman men nu er 
tilsatta Till ordningsman Ian lansson (b) til bisittare Eric Carlsson (b) Hans 
Hansson (b) bisittare. 

Mars d 26 höfts gerdesgårdssyn ock sedan flere gångår för den stora stormen 
Mai d 21 hölt vi bran syn ock då var alt i stånd. 
för höanstiden var samankåmst då dag vart utsat för bymen som ock åtlydes 

för Kornsiörden vart et greskniande men der inblandades sed vilket här efter er 
förbudit vid 16 sk banko med lika vite för at plåka ax åandras åckrar.3  

3  Knia gräs = riva av gräs med händerna. 
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Bystämmoprotokollet för Danmarks kyrkbys byordningsrote för 1822 har ett helt annat 
utseende än protokollet för Sävja med driven stil och välformulerade meningar. 
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ocktober d 30 hölt vi bransyn ock fant intet bristfelit branredskapen even i 
årdning. 

Sefia d. 2 januari 1823 
Christåffer Jansson, Per Persson (b) Per Nilson, bisittare, Jan Jansson, Anders 
Jansson (b), Jan Andersson den unga (b), Pehr Nilsson (b), Hans Hansson (b), 
Erik Calsson (b), Jan Andersson (b), Jan Olsson (b). 

1822: Löt, Kumla och Norrby. Byalag 7. 
Afskrift af Kumla Bylags Protocoll Enstämmigt med allmenna Byordningen af d. 
20 de November 1820. 

År 1822 Den 2dra Januari Sammanträdde Kumla bymenn i öfverläggning å nyo 
om ordningsmans och bisittares väljande, Då blef tillsatt som Ordningsman U: 
Eric Andersson i Kumla samt bisittare Eric Oldberg i Kumla och Anders 
Andersson i Danmarks by. 

Januari d. 9 de hölts sotsyn med förut skedd tillsägelse. 
Februarj d. 28 de Sammankallades bylagett Då gjerdesgårdssyn förrättades. 

Samma dag hölts äfven Sotsyn. 
Marts d. 4 de hölts eftersyn å gjerdesgårdarne 
Mars d. 27 de sammankallades bylagett till den första lagtima sammankomsten 

då inga verkstelligheter kunde företagas för bymennens mångfaldigas frånvaro. 
Maij Den 2 dra sammanträdde bylagett till vidare besiktning å gjerdesgårdarne 

Målstenars nedsättande å gjerdarne der det på flera ställen fants nödigt aflops-
dikens uppränsande broars uppsättande att inga jordbroar öfver skordiken mera 
får nyttjas. 

Maij d. 9 de hölts bransyn efter 8 dagars förut skedd tillsägellse då inga fel 
kunde förmerkas. 

Dito d. 17 de sammankallades bylagett genom någre bymens påstående att 
gjerdesgårdsdelning till storskifte måtte företagas då dett af hvar och en delägare 
i Kumla blef samtykt att utan vidare omkostnad sins emellan dem fördela. 

Junij d. 28 de förrättades den 2 dra Lagtima sammankomsten då en stor del af 
bymennen påstod att den så kallade gammellängen skulle framdeles odlas och 
icke mera få betas för att undvika mycken stängsell hvilken äng är så beskaffad 
att somliga år icke lönar mödan att bära ha uppå. Men denna tvist kunde icke 
afslutas, utan omröstning verkstältes då den större parten fick den vinning att 
ängen skulle plöjas och odlas. Samma dag hölts äfven sotsyn. 

Julij den 25 te sammankallades bylagett, till vattgårdens uppstängande vid 
gammelängen.4  

Augustij den 15 de sammankallades bylagett till gjerdesgårdssyn för de gjerdar 
som då skulle med råg besås, äfven anmanades de som icke hafva uppränsatt 
sina aflopsdiken att utan vidare drögsmål dem uppränsa eljest skulle dett för lägo 
verkstellas. 

September den 16 de hölts sotsyn med förut skedd tillsägelse. 
September den 30 de hvar den 3 dje lagtima sammankomsten, om flera 

omstendigheters påminnande, äfven rådgjordes om böternas uttagande för de 
pliktfällde. 

November den 11 te förrättades bransyn då det befants någott fel för Anders 
Andersson i Kumla som innom några dagar blef förbättrat. 

4  Vattgården är den gärdsgård som står i den vid Gammelängen flytande ån. 
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December den 21 sta sammankallades bylagett till den 4 de lagtima samman-
komsten, då dett fants nödigt att upprätta en ny snöplog till hvilkets behör en af 
bymennen åtog sig att tillägga, hvars omkostnad af bykassans influttna medell 
betaltes med 2 Rdr banco. 

Till den årliga sammankomsten, den 2 januarij sammanträdde bylagett till 
ordningsmans och bisittares veljande då blef som ordningsman Anders Olsson i 
Myrby och bisittare Anders Hansson i Kumla och Jan Olsson i Wallby. 

Protocollet upplästes och granskades Då böterna till bykassans och byrättens 
förvalltning sammanräknades till 9 Rdr banco, utom skadornas ärsättande. 

Åfvannämde böter som är dels för ofta uteblifvande sammankomster dels för 
sotning och ovarsamhet med elden och äfven för °fängslade okynnes kreatur 
återstår någott ännu utaf motvilliga männisjor varföre man nödgas anmoda höga 
Landshöfdingeämbetes åtgerd till utbekommande. 

Betygas på Kumla bylags vängnar 
Eric Andersson årdningsman, L. Bodin Gnista Qvarn, Eric Ålbärg bisittare 
Anders Andersson Danmarks by. 

1822: Lunda, Knivsbrunna och Vedyxa. Byalag 8. 
För 1822 hadde Lunda Knifsbrunna och Wedyxa RoteLag, samma Ordningsman 
och Bisittare Nembl. Rusthållarn Jan Jansson Ordningsman och Bönderna Carl 
Vall samt Anders Carlsson Bisittare 

S. År /Samma År/ den 9 maij förr/ätt/ades af Bylagets Bisittare Brand och Soht 
Syn och var där vid ingenting att anföra. 

Den 17 Maji förrättades allmen Gärdsgårdssyn, och förständigades de af 
Bylagett, som hadde bristfälliga gärdesgårdar att dem iståndsätta, hvilket äfven 
efter förmåga värkstäldes emedan brist på stänsell värke detta år var synbar för 
de flästa i anseende till det förleden vinter varande menföre. 

S. År den 7 ocktober förrättades äfven brand och sohtsyn. 
Till bycassan hafva detta år inga medel influtit. 
Knifsbrunna den 17 Januarij 1823. 

På bylagets vägnar Jan Jansson ordningsman. 

1822: Sällinge, Myrby, Bärby, Krisslinge och 
Viggeby byar. Stora roten. Byalag 9. 
BystämmoProtocoll vid Stora Roten uti Danmark, för år 1822. 

Aprill den 12, anstältes, efter förut skedd kallelse, jerdesgårdssyner, och 
befants, att en god del af dessa byars järdesgårdar. voro nog bofällige; om 
hvilkas reparationer ägarena blefvo tillsagde, att till viss utsatt tid, och dag hafva 
dem i ordningsatte. Eftersyn anstältes och befants, att största delen voro någor-
lunda iståndsatte. 

Som den bristande snövintren förordsakatt, uti denna ort, allmän brist på 
behöfveligit jerdselvärke, blef de, som ej fullgjort sine skyldigheter härutinnan, 
ännu vidare tillsagde, att åter, till viss tid, förskaffa sig nödigt värke, till dettas 
fullgörande; och hvilka felaktigheter blefvo sedan, tid efter annan fullgorde. 

Brandsyn anstältes af ordningsmannen, jemte Bisittarena, den 24 de inneva-
rande månad. Eldstädernas murar voro uti försvarligit och godt skick, till dess 
nyttjande. Äfven befants, att Anders Jansson uti Krisslinge, till en del fulljort, 



Bystämmoprotokoll från byalag i Danmarks socken 125 

den honom, hösten förut, ålagda skyldighet, att med torf belägga, den delen af 
halmtaken, som voro nära Eldstäderne befintelige och tillsades han, att till nästa 
Syn härmed vidare fullfölja. 

Sotsyner äro äfven blefne på ordenteligit sätt värkstälte. 
Nödige diken, äro äfven blefne, der de tarfvats, uphjelpte och dikade. Samt, 

det förledit År, påbörjade, stora afiöpet, genom denne Rotes sädesjerden i 
förledne sommar, är till fullo värkstält och fullbordadt; hvaraf redan mycken 
nytta försports, genom den betydeliga vattuminskning för hvar och ens sädes-
åkrar, detta samhälliga och för denne Rote hedrande arbete förordsakat. 

Någre ohängsmål äro bilagde och skadestånd för lidande efter verdi ärsatte. 
Vid den uti Januarje månad innevarande år enligit Byårdningens föreskrift 

hållne Bystämma, förestältes samtelige ledamöter, att ombyte så väl med Ord-
ningsman som Bisittare borde ske och inväljas. Hvad Ordningsman vidkom blef 
allas begäran, det jag undertecknad äfven för detta Åhr måtte qvarstå, till hvilket 
förtroende jag lemnade mitt bifall. Men till Bisittare valdes för Sällinge och 
Bärby, Rusthållaren Eric Persson i Sällinge. För Myrby hemansägarn Anders 
Fredrik i Myrby. Och för Krisslinge Anders Jansson derstädes. 

Myrby den 2 Jan. 1823. 
Nils Erland Wall, Per Ersson i Myrby (b), Anders Andersson i Crisslinge (b). 

1822: Danmarks kyrkby. Byalag 10. 
Redovisning för Bylaget i Danmarks Kyrkobys Ordningsmans-Rote ifrån den 2 
dra Januarii 1822, till samma dag 1823. 

1 mo Nyssnämnde den 2 Januarii 1822 afgjordes med hela Bylagets samtycke, 
det samma Ordningsman och Bisittare skulle i sin befattning fortfara, och har, 
under det förflutna året, all ting ordenteligt tillgått. 

2 o Enligt ByOrdningens föreskrift har By-Rätten haft fyra sammankomster, 
att granska Bylagets förhållande, som under de sista 3 ne månaderne hvarje gång 
sig tilldragit. 

3 tio Äfven emellan ofvannämnde sammankomster har hela Bylaget samman-
trädt till afgörande af hvad som varit nödigt för Byns gemensamma bästa, så ofta 
omständigheterne dertill föranledt. 

4 o Gärdesgårdssyner, Brand och Sotsyner äro i sin ordning och i rättan tid 
hållne. 

5 o Hvad som i By — Cassan var i behåll d: 2 dra Jan. 1822, gjorde Sex 
Riksdaler 36 sk 6 rst Banco, Inga inkomster hafva varit detta år; men utgifterne 
till Byns gemensamma, nödiga behof hafva förminskat Cassan, så att Behållning, 
enligt en särskild, inom Bylaget förvarad Räkning, nedanstående dato, ej utgör 
mera än En Riksdaler 25 sk 3rst Banco. 

6 to 1823 den 2 Januarii sammankallades Bylaget, då förre Ordningsman och 
Bisittare afsade sig denna befattning och updrog samma förtroende åt Frälse-
hemmansägaren, SkatteBonden Anders Andersson att wara Ordningsman, samt 
Bönderne Jan Ersson och Anders Pehrsson Bisittare, hvilka updrag desse, med 
hela Bylagets enhälliga samtycke, sig åtogo. 

7 o Alt hvad här ofvan nämndt är, finnes infördt i ett Protocoll, som hos 
Ordningsmannen i tour förvaras såsom Minnesbok för Bylaget. 

Sålunda vara tillgånget och beslutadt, intyga. 
Danmarks kyrkoby d 2 dra Januarii 1823 Anders Olsson h. T ordningsman. 
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Protokollet för 1822 för Sävja by är undertecknat 2 januari 1823. Underskrifterna har gjorts 
med hela namnet utskrivet och med bomärke. En anteckning visar att protokollet presente-
rats i landskansliet 5/7 1823. 
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Med föregående Redovisning förklare vi oss nöjde, då den af oss granskad 
blifvit till alla delar riktig befunnen; hvilket härmed till bevis lemnas. 

ut supra 
Eric Ersson, Anders Danielsson h. T. Bisittare 
Anders Andersson E.T. ordningsman. 

1827: Prästgården, Tjocksta och Hubby. Byalag 1. 
Byordnings protocoll på vad som har under loppet af år 1827 värkstält innom 
Tiocksta Rote i Danmarks socken som följer nemligen 

aprill d. 14 de förrättades jerdesgå'rdssyn då en och annan var felacktigt men 
inom förelagd tid blef alt fulljordt. 

Sot och bransyner äro flerfalldiga gånger i ornning förrättade hvarest har 
befunnit ymsom bättre och semre men alt har utan tvång blifvit värkstält. 

bystemmor har en och annan gång varit hållne innom bylaget då alt har med 
vänlighet slutas. 

sålunda varder förelupit och i almän bystämma upläst betygar 
Tiocksta d. 2 de Januari 1828. 

Gustaf Jansson orningsman, Frans Ersson i Prestegården bysittare (b), Nils 
Nilsson i Hubby bysittare (b). 

1827: Söderby med Nyby och Orrslätt. Byalag 3. 
Redovisning för år 1827 af underteknad huru det tillgådt med byordningens 
följande uti Stora Söderby byalag så är, bystemmor och järdesgårds samt brand 
och sotsyner, enligt byordningens föreskrift ordenteliget och i vanlig tid, full-
komnade, en natt förliden sommar då stark åska inträffade hölts ordentelig 
brandvagt af byamännen i bylaget enl t 6 te Caput. 6 § byordningens föreskrift.5  
Bycassan består af blott en riksdaler banco hwillka ligga under byordningsman-
nens befattning; för nästkommande år är hvilken är [!] uppdragen till skattebon-
den Pehr Öström hvillket här medelst på byrättens vägnar tillkännagifves. 

Stora Söderby byalag den 2 ra januarij 1828 
Eric Pehrsson för detta ordningsman, bisittare för innevarande år (b) Pehr 
Nilsson bisittare, Per Örström nuvarande ordningsman, Nils Matsson nemdeman 

1827: Berga och Vallby. Byalag 4. 
Byordnings protocoll för år 1827 

Maij 22 Blef bransyn hållen j Berga och Wallby. Brand redskapp war istånd-
satte Nödige sotsyner har blifvit jorde 

October 25. Blef även bransyn hålen Jnga penningar viten är för detta år. 
Samma ordningsman qvarstånde. Bisitar är 12 man Eric Danielsson i Wallby ock 
Erc Andersson i Berga. 

Wallby den 2 januari 1828 

5  Den åberopade punkten lyder: »Ordningsmannen bör besörja, genom öfwerenskom-
melse med gyannarne, att, då stormwäder eller åska emot natten inträffa, en eller flere 
pålitliga Bymän gå brandwakt i Byn.» 
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Olof Ersson i Wallby, ordningsman, Erik Danielsson i Wallby, Erik Andersson i 
Berga (b), Bisittare. 

1827: Sävja och Nåntuna. Byalag 5. 
för år 1827 januarji d. 16 å 19 förrättas snöskåtning äfven d. 8 å 16 februari. 

Sammankåmst d. 14 Mars åm grindars igänhacning bransyns förrättande d. 9 
maji ock sedan hölt vi sammankåmst åm slåningens början gärdesgårdar och 
grindars tillsyn. 

bransyn d. 26 ogtober förrättas och alla branredskapper voro ifulkåmligt 
stå'nsatta. 

jnga orsaker till böter för dätta år. 
Säfla d. 2 Januarij 1828 

Eric Carlsson, ordningsman, Jan Jansson bysittari. Olof Nilsson, Pehr Anders-
son Bisittare i Nontuna (b), Anders Jansson (b), Staffan Staffansson (b), Fahn-
junkaren Ja Lagerstet, Pehr Pehrsson (b), Jan Andersson, Fredric Pehrson, E. 
Mattssån, Jan Olsson, Hans Hansson (b). 

1828 Januarii den 2 sammanträdde trädde byamännen i Sätja och Nontuna då till 
Ordningsman valtes Olof Nilsson i Sätja och till Besittare Anders Jansson i Säfla 
samt Erik Mattsson i Nontuna till besittare. 

1827: Säby, Villinge och Väderkvarnen. Byalag 6. 
1828 d. 9 de januari sammantrede hoss ordningsman Jan Phersson i Seby 
byamen. 

S.D. Vid fråga om hvilken byorningsman skulle utveljas efter Jan Phersson 
beslöts at inspktor Kyronius dertel utveldes enhellit och som bisittare Erik Erson 
i Villinge Jan Jansson i Seby. 

S D byykassan befans vara sju Rd 42 ssr Rixgel som till nyia ordningsman 
öfver lemnas. 

Seby den 9 de januari 1828 
Olof Kyronius, Jan Pehrson (b), Erik Erson (b), Anders Anderson (b). 

1827: Löt, Kumla och Norrby. Byalag 7. 
Kumla bylags protocoll för år 1827. 

år 1827 den 2 dra januari uti allmän sammankomst utvalldes til ordningsman 
Eric Ålbärg i Nederkumla och til bisittare Lars Bodin i Säby kvarn och Ander 
Ersson i Öfverkumlla. 

Januari den 12 sammanträde bylaget om årning om plogning och skåtning på 
allmänna landsvägen mäd mena samt sottsyn. 

Januari den 28 vid stark storm en sotsyn 
mars den 16 sammankallas bylagett om svinkreaturens afhållan ifrån råggräsät 

samma dag sottsyn 
maii den 3 sammanträde bylagitt om broars jörande och förbättran samt flera 

nödiga omständighetter. samma dag förrättades järdäsgårdssyn och bransyn. 
junius den 20 sotsyn 
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Julius den 23 sammankallas bylaget om flere omständighetter och iärdäsgårds-
syn och sottsyn. 

nowämber den 7 sammankallas bylagett om flera omständighetter den 9 där-
näst bransyn. 

sålunda vare öfverenskommet och beslutat utaf samteliga bymen uti Kumla 
bylags närvaro ock underskrifvit uti allmen bystämma som intygas 

Kumla den 2 dra Januari 1828 på byrättens vängnar 
L. Bodin bisittare, Eric Ålbärg årningsman. På bylagets vängnar Un. Eric 
Andersson. 

1827: Lunda, Knivsbrunna och Vedyxa. Byalag 8. 
Bystämmo protocoll, hållit i Wedyxa rote, den 2 jan. 1828. 

Efter kallelse till denna dag, voro samtelige ledamöter, i denna rote, försam-
lade, för att afhöra, och sig föreläsas låta hvad under förledit åhr, i denna rote, 
blifvit värkstält och förrättat, hvilket var som följer. 

1 sta Blef förleden vinter, samtelige jordbrukare i rättan tid af ordningsman-
nen, tillsagde, att förse sig, med erforderligit stängselvärke, för att dermed, i god 
tid på våren förbättra, och iståndsätta, hvad hvar och en, i hägn, och stängn, 
retteligen tillkommer. 

2 dra Blef syn och eftersyn hållne, på det felaktige, af jerdesgå'rdarne, och 
derigenom någorlunda, till hägnande i ståndsatte. 

3 dje Brandsyner, äro och på behörige tider, så vår som höst värkstälte. 
4 de Smärre tvister, och ohägnsmål, har och derimellan vid förefallande tider, 

blifvit bilagde, och rätteligen afgjorde. 
5 te Ordentelig eftersikt, har månateligen, blifvit vidtagen, om skorstenarnes 

sotande. 
Detta blef i allmän bystämma upläst och vidkändt, som skedde i Wedyxa den 2 

jan. 1828. 
Anders Carlsson, ordningsman, Erik Anders Öman (b), bisittare, J. G. 

Hörner, bisittare. 

1827: Sällinge, Bärby, Myrby, Viggeby och Krisslinge byar, 
Stora roten. Byalag 9. 
Bystemo protocoll vid Stora roten uti Danmarks socken som tager sin början den 
2 januarij 1827. 

Januarij den 2 sammanträde bylaget att föreläsas föra året protocoll, och 
utvälja ny byordningsman och bjsitare, hvar på högsta valet tilföl Anders Ersson 
i Myrby til ordningsman, och Anders Jansson i Krjslinge til bisitare Olof Wal i 
Berby, Anders Andersson i Danmarksby til bisitare, som har ägendom i Sällinge, 
sålunda varder varkstält och beslutat mäd våra ägenhändjga namn och bomär-
kens undersättande, som siede uti Myrby den 11 april 1827. 

Anders Ersson byordningsman, Anders Anders Jansson (b) i Krislinge bisitare 
Olof Wall i Berby bisitare, Anders Andersson. 

samma dag förrätades sotsyn och befans öfver hela roten vara väl sotat, vid 
samma tilfälle var syn på grindar och läd samt upskota stora snödrivor ifrån 
gerdesgårdarne så att ingen ohäng skiede af svinkreatur. 

Maij den 5 sammanträde bylaget för att afsyna alla bristfälliga gerdesgårdar 

9-859072 Sv. Landsmål 
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broar och utlåpsdiken, samma dag förrättades sotsyn och bransyn befans flere 
ställen vara felaktiga som blef genom äftersyn förbetradt. 

Julij den 9 sammanträde bylaget att öfverenskomma om vis dag tu slåning, 
samma dag förrättades sotsyn och befans öfver hela roten vara bra sotat. 

November den 2 förrättades sotsyn och bransyn, och befans alt vara bra, utom 
träne bakungnar i Kdslinge, och tvenne korstenar i Sälljnge, som skulle lagas 
inom åtta dagar der äfter. 

Sålunda varder upläst och beslutat som skiede uti Myrby den 2 Januarij 1828. 
Anders Ersson byordningsman, Anders Jansson (b), i Krjslinge bisitare, Olof 
Wall (b) i Berby bisitare, Anders Andersson bysittare. 

1827: Kyrkbyn eller Danmarks by. Byalag 10. 
Byordnings Protokol för Danmarks Kyrkobys by Rätt med samteliga, vederbö-
rande bylag. Den 2 dra Januarii 1828. 

S:D: SammanTräde byns ledamötter Efter därom för ut 2 ne dagar sked 
kallelse af underteknad ordningsman, då alla voro samlade förretogs med någon 
öfverlägning om förflutna året, ock hvad som blifvit förrättat ock värkstält, 
förleden Vintter; Ploglaget på almänna Landsvägen uträttades ock besörides til 
vägarnas Skåtning och blogning under ock efter afstadnat oväder. uttan minsta 
tiltal af Krono betieningen här om. 

W'årtiden til ägornas hägnader och hängs främjande förrättades. Järdesgårds-
syn, att vilka som då hafva odugliga järdesg'å'rdar, att vid uttsat tid däm hafva i 
laggilt stånd, til eftersyns förrättande omkring bylagets ägor. Äfvenledes om 
hösten då Järden skal hängnas til råg uttsädes börian. Syn på Järdesgå'rdar och 
grindar med tilsägelse til vilken som då hafwer felaktigheter, att däm genast 
bättra. Brandsyner vår ock höst blifvit i rättan tid förrättat samt sotsyner åftare 
som kan tarfvas. Äfvenledes har bylaget på alla sammanträden öfwerrenskommit 
ock öfverlagt med varandra i vänlig gransämia. 

Til bykassan har fluttit in för försumade dagsvärken til dän nyia pumpen vid 
brun. 

Kasans behålning enligt räkning är 1 Rd 2 ss Banco mynt. 
År ock dag som åfvanstånde å andra sidan täcknadt. 
På bylagets vängnar Jan Jansson, årningsman, Anders Andersson, Pehr Pehrs-

son, bysitare, Anders Olsson. 
Föregående Redogörelse är i bystämman ofvanskrefne dag af oss granskad och 

riktig befunnen, intygas. Ut supra 
Joh. Fr. Öhman 

[Följande notering finns dessutom antecknad] 
Ehuru anmaning från predikstolen, har jag dock ej erhållit Protocollet af 

Ordningsman för Hammarby Rote 
Danmark d. 25 Januarii 1828 

Pehr Åsbrink. 

1837: Prästgården, Tjocksta och Hubby. Byalag 1. 
Protocol hållit i allmän bystämma med Tjocksta, Hubby och Prestgårdens bylag i 
Danmarks socken för år 1837. 



Bystämmoprotokoll från byalag i Danmarks socken 131 

Under detta år har ej förspordas några oårdentligheter inom detta bylag uttan 
enighet och en god gransämja har varit rådande. Vid brandsyner, sotsyner och 
gärdesgårdssyner, som flere gånger innom bylagit blifvit förrättade, har vist 
några bristfälligheter funnits som till eftersynerna varitt riktigt i stånsatte. Til 
ordningsman och bistare /=bisittare/ för nästa år qvarstår samma som förutt. 

Sålunda varder i allmän bystämma afslutadt intygas Tjocksta den 2 d. januarii 
1838. 
Jan Nilsson, ordningsman, Pehr Pehrsson i Danmarks prästegård, bisittare, 
Anders Andersson, bysittare, bor i Danmarksby. 

1837: Hammarby, Ängeby och Edeby. Byalag 2. 
Utdrag af protocollet hållit vid 1837 års bystämmor med Hammarby, Edeby och 
Ängeby bylag i Danmarks socken. 

Byrätten har ordentligt och utan tredskande sammanträdt på kallelse och 
afgjort förefallande angelägenheter i endrägt och sämja. 

De å hägnader, grindar och led befintlige bristfälligheter hafva blifvit 
lagligt iståndsatte äfvensom diken uppskottade eller uppränsade, der behofvet 
sådant påkallat. 

Någon skada medelst uppdämning af fiskredskap i den öfver bylagets 
egor löpande ån, har ej blifvit förorsakad, ej heller någon förbrytelse begången 
emot Kongl. Stadgan om fiskerierne af den 14 de nov. 1766. 

Beträffande stadgandet om bete å samfäld mark inom bylaget, har ingen 
förbrytelse för sports och på förbättrandet af sin ladugårdsskötsel, på anskaffan-
de af ett års foderförlag hvaraf hästar och hornboskap ständigt kunde födas 
inomhus har ingen hvarken velat eller kunnat vara betänkt. 

Hammarby skog vårdas med största sorgfällighet. De öfrige byarne hafva 
ingen skog att vårda. Ingen plantering af frukt eller löfträd har någorstädes blifvit 
verkstält, men om icke inom bylaget, så har dock utom detsamma, unga träd 
blifvit afhuggna och i marken nedsatta vid bröllopsgård och på kyrkoväg. Vid de 
hemman der icke lägenhet saknas, anlägges och underhålles humblegårdar. 

Till vådels förekommande hafva nödige brand- och sotsyner blifvit an-
ställda på de i byordningen utsatta tider. Inga felsteg emot försigtighet med elden 
hafva hvarken af föräldrar, barn eller tjenstehjon inträffat. 

Innom detta bylag hafva inga utländska drycker på något samqväm 
begagnats. Och om ändamålet med ungdomsdantser och lekar enligt byordningen 
icke vinnes så ha dock just något öfverflöd eller någon utsväfning icke uppenbart 
visat sig hos det uppväxande slägtet. 

Inga viten hafva blifvit ådömde och uttagne emedan skäl dertill ej före-
funnits. Någon bycassa finnes icke. 

Uppläst och godkändt i allmän bystämma d. 21 januarii 1838 betygar Edeby. ut 
supra 

Mårten Mårtensson (b), byordningsman och sockenbyggmästare. Jan Noachs-
son (b) i Hammarby, bisittare, Eric Andersson (b) i Ängby, bisittare. 

För år 1838 och -39 utvaldes till ordningsman i Mårten Mårtenssons ställe, som 
denna befattning i 5 års tid förestått, Anders Andersson i Edeby, de förra 
bisittarne qvarstå och för Edeby valdes bonden Eklund till bisittare, emedan 
behofvet påkallar 3ne bisittare inom bylaget. 
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1837: Berga och Vallby. Byalag 4. 
Bystemmoprotocoll på hvad som har förlupet år 1837 i Wallby och Berga rote uti 
Danmarks socken nemmeligen. 

Gjerdesgårdsbesigtning björjades i rettan tid sistledne vår inom bylaget, or-
dentliga brand och sotsyner äro flerfalldiga gånger förrättade, och de bristfällig-
heter som då funnits, genast derefter i godo iståndsatte. Bystemmor har en och 
annan gång om åtskilliga saker blifvit hållna då altid byamennen har afgifvit sina 
yttrande. Bykassen är lika som förra åren sexton skillingar bancko. 

Sålunda varder förlupet och denna dag upläst i allmenn bystemma betygar 
Berga den 12 te januarii 1838. 
Pehr Danielsson, byordningsmann, Eric Jansson å Carl Olsson, bisittare. 

1837: Sävja och Nåntuna. Byalag 5. 
För år 1837 förrättades vjd Nontuna och Sefja byar brandsyner den 29 maij och 
den 13 october detta år, då alla eldstäder å brandredskaper voro i godt stånd 
samt grjndar och gärdesgårdar till syner flere gånger och vägars upskotande och 
broars lagning. Jngen orsak till några böter för detta år. 

Nontuna d. 4 januari 1838. 
Olof Nilsson, Anders Strömm, Jan Jansson, Stafan Stafson, P. Perhsson by-
årningsman, Anders Jansson (b) bysittare, Jan Anders änka (b), Jan Andersson. 

1838 valdes till ordningsman Jan Jansson i Sätja och jnspäckttor Kihlgrän i 
Nontuna till bysittare. 

1837: Säby, Villinge och Väderkvarnen. Byalag 6. 
Utdrag af bystämmoprotocolet hållit vid särskilte tillfellen med Säby och Wil-
finge bylag i Danmarks församling under lpet af året 1837. 

lm Den 4 de januari 1838 sammantrede bylaget för at velja detta årets byård-
ningsman och 2 ne bisitare enit stadfestad byårdning. Hertill valdes [ar] samte-
liga bonden Anders Anderson och till bysittare Jan Person i Berga, jnspektor 
Kyronius i Säby. 

2o Uti april och september månader förrettades ordenteliga bransyner hvar-
vid efterfrågas branreskapen, murar, skårstenar och eldsteder som befans uti 
fullkomligt stån. 

3o En gång uti hvarie månad är förrettad sotsyn hvarvid skorstenar befans 
säkra och sotade. 

4o För öfriget har under detta året 1837 alla sammankomster och överenskom-
melser uti nogaste semja och beslutenhet afgjorda. 

Säby bystemma den 4 de januari 1838 
Jan Anderson. 

1837: Löt, Kumla och Norrby. Byalag 7. 
Protocol för Kumla bylag uti Danmarks socken för år 1837. 

1837 den 2 januarij blef utvalt och tu byordningsman Anders Ersson i Myrby 
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och tu bisitare Eric Persson i Säby och Anders Hansson i Kumla, vilka har att 
ställa sig hvad byordningen att äfterlefva och antäckna i följande ordning. 

Utdrag af bystämmoprotokollet för ofvanstånde år. Så har täd nogsamt förrät-
tat tvänne bransyner och äftersyn samt sotsyner i varie månad. Bystämmor och 
gerdesgårdssyn så ålla täd påfodras, plogning och skotning äfter hemmanens 
storlec. 

Sålunda varder upläst och godkient som intygas af Kumla byiamän den 2 
januarij 1838. 
Anders Hansson (b), Anders Ersson i Myrby, byordningsman, Eric Andersson i 
Kumla, Jan Ersson. 

1837: Lunda, Knivsbrunna och Vedyxa. Byalag 8. 
Bystämmoprotocoll hållitt uti Knivsbrunna den 2 januarij 1838. 

Sot- och brandsyner hafva på det förflutna årett blifvitt förättade. Men för 
öfrigt inga syner heller besigtningar å gärdesgårdar m. m. emedan ingen ohäng 
eller klagomål försports. 

Uti afledne bisittaren Eric Matsons ställe är bonden Eric Erson uti Wedyxa 
invald. 

Bycassa finns icke. 
Som ofvan Jan Jansson, ordningsman. 
(anm. gällande för hela socknen) 
Några utsväfningar ibland ungdomen hafver icke uppenbart visat sig, icke 

heller osämja och kif grannarne emellan, så vidt mig kunnigt är. 
J. J. Hollstrand, v. pastor. 

1837. Sällinge, Bärby, Myrby, Viggeby och Krisslinge. 
Stora roten. Byalag 9. 
Bystemmoprotocoll på hvad som har förlupitt år 1837 uti Stora roten med 
Sällinge, Bärby, Myrby, Wiggeby, Krisslinge rote i Danmarks socken nemme-
ligen 

J medjum af maji månad börjades med gjärdesgårdssyn innom bylagett. Säder-
mära är ordentliga brandsynner och sottsynner i sin ordning flerfaldiga gånger 
förretade hwarest har bäfunnits ymsom bätre och sämre men alt har utan twång 
blifvitt fuljortt. Bystemmor har än och annan gång waritt hålne om ätt och annatt 
innom bylagät, då altid byamennen har i wänlighett afgiwit sina yttrande. 

Sålunda hwarder förlupitt och denna dag upplest i allmen bystemma betygar i 
Sällinge den 10 de jannuarii 1838. 
Erik Andersson, byordningsman, Jan Jansson i Myrby, Pehr Nilsson i Krislinge, 
Pehr Carlsson i Bergsbrunna, bisittare. 

1837: Kyrkbyn eller Danmarks by. Byalag 10. 
Utdrag af protocollet för år 1837 öfver vad som blifvit föredraget och verkstäldt 
uti Danmarks by byalag under detta år 1837. 

De uti byordningen föreskrefne brandsyner har med noggranhet blifvit förrät- 
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tade. Då de vid synen befmtliga bristfälligheter sedermera vid därefter hållen 
eftersyn varit verkstälde. 

Sotsyner har flera gånger innom bylaget blifvit hållna. 
Gärdesgårdssyner har flera särskilta gånger förrättats, då de vid synen befint- 

liga bristfälliga gärdesgårdar, vid eftersynen varit iståndsatte. 
Öfverflöd och utsväfningar vid gästabud och barnsöl har icke innom bylaget 

detta år förspords. 
Några nattvandringar af ungdommen har icke utöfvats. 
Brodelning på så kallade smerre broar å ägorna, har detta år innom bylaget 

blifvit förrättat, äfven en ny pumpstock blifvit färfärdigadt. 
Bycassa finnes icke. 
För öfrigt har bylaget lefvat sämligt och anständit under detta år. 
Upläst och godkjänt i almän bystämma den 2 dra januari 1838. 
Pehr Andersson, ordningsman, Pehr Persson (b), Anders Andersson, bisittare, 

And. Gustaf Boström, U. Pehr Pehrsson, Pehr Pehrsson i Danmarks prästgård, 
Hammarin. 

Och vid anstäldt hval till ny ordningsman vahldes enhälligt bonden äldre Pehr 
Pehrsson och till bisittare Mats Nilsson och unga Pehr Pehrsson. 

Danmarksby som ofvan 
And. Gustaf Boström. u. Pehr Pehrsson, Pehr Pehrsson i Danmarks prästegård, 
Anders Magnus Hammarin. 

SUMMary 

Wolter Ehn, Minutes of village meetings in the parish of Danmark, county of 
Uppsala 
A number of attempts were made in the eighteenth century to regulate village life 
in Sweden, by means of village by-laws. What came of these attempts is 
unknown. In 1821 the parish meeting in the parish of Danmark adopted new by-
laws, drawn up by the County Governor B. W. Fock and intended to apply 
throughout the county of Uppsala. The people of the parish undertook to submit 
minutes of each village community's meetings to the County Governor once a 
year. The minutes tell us what business was dealt with at these village meetings, 
in line with the by-laws, and thus provide information about how the by-laws 
were applied. Here the minutes for 1821, 1822, 1827, and 1837—a selection of the 
minutes preserved from 1821-42—are presented. 



Poul Andersen 
8. juni 1901-19. juli 1985 

Poul Andersen blev fOdt i KObenhavn på Lykkesholms Alle. Hans far 
var forvalter i et kObenhavnsk vinfirma, men begge forxldre var fra Fyn. 
Forbindelsen til den fynske familie lOsnedes aldrig, således tilbragte Poul 
Andersen alle sin barndoms og ungdoms sommerferier på Fyn. — Efter 
studentereksamen fra Henrik Madsens skole studerede han nordisk filo-
logi. Han fuldfOrte konferensstudiet på syv år, selv om han havde en del 
lOnnet arbejde i sin studietid. 11926 blev han den fOrste daglige leder af 
Udvalg for Folkemaal (det nuvzerende Institut for dansk Dialektforsk-
ning) og dettes planlagte ordbog over de danske Omål, fra 1929 var han 
tillige undervisningsassistent i dansk fonetik .ved KObenhavns Universi-
tet hvor han i 1947 blev udnxvnt til lektor i dansk dialektologi, men han 
varetog endnu i en del år også undervisningen i dansk fonetik; begge fag 
var dengang obligatoriske for alle danskstuderende. Poul Andersen var 
en fremragende lxrer — i begge sine discipliner. Både hans Dansk Fone-
tik (1954) og hans Orientering i dansk Dialektologi (i stencileret manu-
skript) er dybtgående og originale arbejder. For sxrligt interesserede 
elever blev der afholdt optegnelsesekskursioner og sxrkurser. Og der 
var mange sxrligt interesserede, langt de fleste sproglige specialer blev 
valgt i dialektologi. Faggruppen fik da også — efter Poul Andersens 
disputats i 1958 — et lxnge nxret Onske opfyldt om til ham at få oprettet 
et professorat i dialektologi, fOrst ekstra-, siden ordingert. Hans produk-
tion havde indtil da vret forholdsvis beskeden af omfang, men 10dig. 
Der er sxrlig grund til blandt de tidlige arbejder at fremhxve afhandlin-
gen om Rask (1937) og Rask-udgaven: De fynske BOnders Sprog (1938). 
Dertil udgaven Jens PeerszOn: En merckelig grundfest Disputats (1952), 
med en meget vxrdifuld sprogbeskrivelse, og de to Wörter und Sachen-
arbejder »Veev og Vxvild« (1949) og Forms and Names of Heddles 
(Folk—Liv 1950-51). I den fOrste af disse bringes det genstridige vest- og 
sOnderjyske ~ill  (og dets sideformer) elegant sprogligt og sagligt på 
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plads som en falsk sg.-subtraktion af et opr. pluralt vev(i)lider, hvis 
andetled har betegnet de skråtstillede vxvestOtter, hvorved ordet frem-
byder en parallel til andre nordiske — og Ovrige germanske — navne for 
veven. I Folk—Liv-afhdl. godtages Adolf Noreens forklaring (Vårt språk 
III p. 223) af sv., da. solv, sylv, 011e med den modifikation, at det godt 
nok er pron. selv i nty. indlån (sii/w), men ikke som subtraktion ud fra 
sammensxtningen nt. sillwenne, gkant, snarere som en ellipse af en 
dannelse med et adj. af  typen siilwgängig (»cf. Grimms Wb. selbstgängig 
— automaturn«) som term for det nye selvvirkende skaft. — De omtalte 
afhandlinger kan alle siges at afspejle det kolossale arbejde, den unge 
magister nedlagde i sit institutarbejde i årene efter 1929, og også hans 
hovedinteresser, som de udfoldes i hans senere forfatterskab. Reforma-
tionssprogsudgaven viser, at Poul Andersen aldrig kastede vrag på sin 
historiske skoling, elev som han var af iszer BrOndum-Nielsen og Marius 
Kristensen. Rask-arbejderne, isxr Fynske BS, og de sprogligt etnolo-
giske arbejder spejler den stigende interesse for sproget som form ell. 
system og for ord og sag-linien, som netop var i fokus ved arbejdet med 
Omålsordbogen. Det kostede slid at honorere kravene, og Poul Andersen 
var på 6.1 gang den inspirerende leder og den utroligt arbejdsomme 
medarbejder. Som leder var han sit instituts organisator og skaber, 
naturligvis bistået af de kolleger, der efterhånden kom til, dels i arbejdet 
med Omålsordbogen, den opgave UfF opr. nedsattes til at varetage, og 
dels i den lidt senere oprettede jyske afdeling. Som Omålsmedarbejder 
var han i h0j grad med både ved skrivebordet og »i marken«. Inspira-
tionskilderne til ordbogen var Mensing: Schleswig-holsteinisches Wör-
terbuch, Wossidlo og Teuchert: Mecklenburgisches Wörterbuch og de af 
Lars Levander og Åke Campbell udsendte beretninger om arbejdet på 
Dalmålsordboken. Herom kan Poul Andersen i Danske Folkemaal 12. 
årg. (1938-39) i en beretning om UfF's virke skrive, at hvis arbejdet 
realiseres efter planerne, så skulle OMO blive »et filologisk Vxrk med 
en bred og solid saglig Beskrivelse som semasiologisk Grundlag, og som 
etnologisk descriptiv et Komplement tu Feilbergs dialektale, folkloris-
tiske Vxrk». 

Poul Andersens ord og sag-områder var bl. a. vxvning, twkning, b0d-
kerarbejde og andet arbejde med trx fra skovning til arbejdet med 
bindingsvaerk og gårdens hele indretning. I Danske Folkemaal 8. årg. har 
han skrevet om »Betydningen af Ordet Lude«, i DF 9. årg. »SpOrgsmaal 
om Udbygninger paa Huse og forskellige Former for Skure og simple 
Udhuse«. En del af sit saglige stof har han redigeret ell. for-redigeret til 
OMO. 

Jeg har neevnt den stigende interesse for sproget som form ell. system, 
som kom til at prxge forarbejderne til Omålsordbogens valg af notations-
principper. Poul Andersens fonologiske interesse bundede dog ikke blot 
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i teori, men var i h0j grad forbundet med de vanskeligheder, han havde 
fOlt hver gang han stod over for optegnelser af for ham hidtil ukendte 
dialekter. Han kom i årenes 10b stort set hele landet rundt som optegner 
— alene ell, med kolleger ell. studenter; fonografvalser, grammofonplader 
og bånd vidner herudover om hans flid som opta ger af dialektprOver. 
Poul Andersen skrev i 1983 om Peter Skautrup (i nogle meget smukke 
»Mindeord«), at Skautrup, der jo kunne sproget, sin jyske dialekt, 
»derfor var helt uden Interesse for de ROrelser (Pragerfonologernes 
Fonemteori og Hjelmslevs Strukturalisme), der blandt de kObenhavnske 
Dialektologer vakte så meget ROre og for fleres Vedkommende kom tu at 
betyde Års — mange Års — konstruktivt Arbejde med Dialektstrukturer«. 

Poul Andersens egen disputats var bygget på mange års arbejde, 25-30 
år — og så kan man endda undre sig over, at han kom igennem med det, 
når man tanker på, at han ud over sit dobbeltvirke også var sekreteer og 
kasserer i Universitets-Jubilats danske Samfund og medredaktOr af 
Bibliography of Scandinavian Philology, hvor en stor del af referaterne, 
signerede og usignerede, er udarbejde t af Poul Andersen. 

Disputatsen, »Fonemsystemet i Ostfynsk på Grundlag af Dialekten i 
Revninge Sogn«, er en utroligt rig og meget speendende bog, i hvilken 
hele Poul Andersens sproglige intellekt folder sig ud. Han henviser til 
nogle bemarkninger af Dines Andersen i et brev til Otto Jespersen om en 
stigende tone i Hindsholm-dialekt, men det er Poul Andersens fortje-
neste at have unders0gt forholdet, dels eksperimentalfonetisk, dels sy-
stematisk, i alle relevante ordtyper — over hele Fyn i Ovrigt (der er 
smukke farvelagte kort i bogen) og at have inddraget denne nybeskrevne 
tonale accent (der opfattes som (geografisk) stOdvariant) i sin tolkning af 
accentsystemet. Det er morsomt at se, hvordan han dybt inspireret af 
struktuel lingvistik, isar i Louis Hjelmslevs udformning heraf — går et 
skridt videre i retning af en abstrakt tolkning, end han kunne tanke sig 
det i 1939 (jf. den foran navnte beretning), men alligevel forlanger af sin 
notation, at den skal vare umiddelbart gennemskuelig og Mtydig i 
relation tu substansen — noget sådant var ikke tilfeeldet i Hjelmslevs 
skitse ffi tolkning af det danske udtryks system med sarligt henblik på 
stOdet. Det er denne entydighed og de skarpsindige, men alligevel enkle 
principper for tolkningen, som har bevirket, at Poul Andersens fremra-
gende bog har kunnet danne mOnster for senere trykte ell. utrykte 
undersOgelser af Mål, hvad enten disse har valgt en mere ell. mindre 
abstrakt notation. Bogens rigdom består i den oplagthed og grundige 
glade hvormed stoffet gennemlyses og analyseres hvorunder alle mod-
satninger og neutralisationer analyseres ned til mindste detaille, der 
bringes på plads i systemet — men netop ikke sattes i bås. For nu og da 
resulterer en minutiOs undersOgelse i, at en ordform ell, et trak netop ud 
fra helheden må betegnes som en anomali, der evt. så kan beskrives som 
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resultat af glidninger inden for de sidste generationers sprog ell, belyses i 
historisk-dialektgeografisk sammenligning med det i visse henseender 
mere arkaiske vestfynsk ell. med jysk. Han har haft meddelere over hele 
Fyn, af hovedmeddelere alene er der over en snes. 

Sit gode kendskab også til vestfynsk opnåede Poul Andersen allerede 
tidligt — og demonstrerede det med den forbilledlige udgave af Peder 
Jacobsen: Mundarten i FlemlOse sogn (1933). Også andre senere udgaver 
og afhandlinger kunne trxkkes frem. Meget betydelig er »Den bilabiale 
spirant i dansk« (1956). I forbindelse med, at de dialektale kilder i 
Gammeldansk Grammatik korrigeres og fortolkes, anskues opr. b . i 
indlyd i forbindelse med forlydsfonemet v- (af forskellig historisk oprin-
delse) og dettes dialektale og rigssproglige manifestation, samtidig med 
at indlydsspiranten holdes op mod klusilsvxkkelsens resultater i lukke-
og hxmmelyd — også i skandinavisk perspektiv. Herved sandsynliggOres 
systembetingede og analogiske overgange så at mindre sandsynlige fone-
tiske frem- og tilbageudviklin ger undgås i spirantbilledet. 

I et festskriftbidrag — til Kristian Hald (1974) — Hvirvel og Vridel. Et 
ordgeografisk tolkningsforsOg — lykkes det elegant og overbevisende for 
Poul Andersen at tolke og kortlzegge de (i forhold til de i ordene inde-
holdte to stammer ofte omvendt udseende) nutidige danske former. 
Under kortlxgningen af sydsvenske former til samme stammer antyder 
han muligheden af, at man kan betragte substansbetegnelser på kna- og 
kr- i en stribe ned i Sydsmåland og Skåne som »vikarord«, opstået fordi 
lukkeanordningen xndredes under påvirkning fra syd og vest. Nordsmå-
land bevarer derimod sit gamle ord vrele, vreel, vrid for den nye »sag«, 
lukkeanordningen trxstumpen der hvirvler om sit sOm, som har for-
trxngt den gamle »sag«, den vredne vidjebOjle. 

Hvad enten dette morsomme »Gilli&onske« tolkningsforsOg kan stå 
sig ell, ej, så er materialet i hvert fald grundigt belyst, og det var Poul 
Andersens hovedxrinde. Afhdl. viser den interesse for dialektgeografi, 
som gjorde at han påtog sig det tidrOvende hverv at vxre medarbejder 
(og i en årrzekke også prxsident for den nordiske sektion) ved Atlas 
Linguarum Europae. Han havde nok hellere set det i 30'erne påtxnkte 
nordiske ordatlas ivxrksat for alvor, han var skuffet over at planerne (og 
forarbejderne) til dette dengang strandede. Men hans dialektologiske 
erfaring og sproglige bon sens kom på flere vigtige områder det euro-
pxiske arbejde til gode, og han nOd samarbejdet med isxr de norske, 
svenske og Ovrige nordiske kolleger. 

Poul Andersen var en fin formidler af sin enestående viden om danske 
dialekter. Men han lod sig ikke ofte lokke til at optrwde offentligt — til 
trods for, at de foredrag han holdt var på 6ri gang stofmxttede og 
veldisponerede, fornOjelige og meget pxdagogiske. Han var nok bedst 
kendt af offentligheden ud fra nogle fortrinlige og lettilgxngelige over- 
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sigter over danske dialekter i forskellige årbOger og egnsbeskrivelser — 
pedagogiske perler — Poul Andersen undervurderede aldrig sit auditor-
ium eller sin leserkreds. Han havde stor menneskelig kontakt til sine 
meddelere; som medarbejderne og eleverne kom de til at verdsette hans 
muntre og upåtrengende venlighed og hjelpsomhed. 

Poul Andersen var en personlighed, ikke nogen stueleerd, et musisk 
menneske med mange interesser, glad for naturen i den danske provins, 
forbundet med sine fynske rOdder og tet knyttet til sin nere familie. Han 
var beskeden — men han blev en af de store i udforskningen av det 
danske sprog. Hans verk vil blive stående. Når man arbejder på IDD, 
ser man daglig ordbogssedler og andet papir med Poul Andersens hånd. 
Det vii altid vare der — og, som Poul Andersen i levende live, stOtte og 
inspirere yngre kolleger, også undertiden egge til modsigelse og anspore 
til fornyet gennemprOvning og forskning, sådan som han selv Onskede 
det. 

Poul Andersen evnede at arbejde nesten til det sidste. For mig, der 
havde den glede at vere Poul Andersens medforfatter til hans sidste 
verk, en ferdigudarbejdet monografi over sydsamsisk, en beskrivelse af 
lydsystemet og en ordliste, hvis fOrste del han nåede at se som ferdig 
bog, vii mindet om min gode lerer, kollega, ven og arbejdskammerat 
altid vere levende. 

Inger Ejskjer 

SUMMARY 
Poul Andersen 1901-1985 
Poul Andersen was bom in 1901. He took his degree in 1926 at the University of 
Copenhagen, where he became an assistant professor in phonetics and head of 
the Institute for Danish Dialectology. In 1947 he became an associate professor 
in dialectology, and from 1958 he occupied a newly established chair in dialecto-
logy. Poul Andersen's doctoral thesis was a very ingenious structural analysis of 
one of the Danish island dialects, also containing a large collection of oscillo-
grams.—Poul Andersen made many other important contributions in the field of 
dialectology (lexicology, dialect geography, ethnology and history of language). 

A bibliography of Poul Andersens works is found in a volume that his friends 
and colleagues published in honour of his 70th birthday in 1971. 
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Atlas Linguarum Europae (ALE) sous la redaction de Mario Alinei, president; 
A. Weijnen, ancien-president 	Joep Kruijsen, secretaire de la redaction. 
Volume 1— Cartes. Premier fascicule. Assen 1983. 6 s., 1+20 kartor. Bil. Carte 
du fond 1. ISBN 90-232-2037-4. Volume 1— Commentaires. Premier fascicule. 
Assen 1983. xcvli + 177 s. ISBN 90-232-2034-x. 
År 1983 utkom det av många med förväntan — av vissa måhända med skepsis — 
emotsedda första häftet av Atlas Linguarum Europae (ALE). Det är tillägnat 
minnet av professor R. J. Avanesov, ledare för den slaviska språkatlasen och 
tidigare ALE:s vicepresident i det socialistiska Europa, tillika den främste 
tillskyndaren av Sovjetunionens deltagande i ALE-arbetet. 

Omslagen på både karthäftet och kommentarbandet pryds — liksom på fråge-
häftet från 1976 — av en återgivning av den första europeiska språkkartan, 
publicerad i Amsterdam 1723. Nederländerna, närmare bestämt Nijmegen, är 
säte för utgivningen av ALE. 

Karthäftet är i formatet 38x48 cm. Det är ofrånkomligt att det blir en smula 
otympligt att bläddra i, i synnerhet när man vill jämföra olika kartor med 
varandra. Själva kartbilden är 50x40 cm, i skala 1: 10 milj.; kartbladen är vikta 
en gång. Från början var det meningen att både legend och kommentarer skulle 
tryckas på baksidan av kartorna. Längden på vissa legender övertygar läsaren 
om att den tanken var orealistisk. Kartorna är datorframställda vid universitetet i 
Marburg och tryckta i Frankfurt. I inledningen till kommentarbandet (s. 
LXXXDC-XCW) redogör Wolfgang Putschke och Robert Neumann för procedurerna 
kring den automatiska karteringen. 

ALE:s första frågehäfte är koncentrerat på lexikonet; övriga nivåer i språket 
lämnas tills vidare därhän (s. xrx). Ordförrådet är nog — trots allt — lättast att 
kartlägga och arbetet med det lär förvisso räcka avsevärd tid framöver. Det 
första karthäftet är helt inriktat på substantiv;' det innehåller nitton kartor över 
fjorton olika ord: soleil 'sol', lune 'måne', brouillard 'dimma', nuage 'moln', 
vent 'vind', arc-en-ciel 'regnbåge' (fyra kartor), grele 'hagel', neige 'snö', flaque 
d'eau 'vattenpöl' (två kartor), etang 'tjärn' e.d., lac 'sjö', mer 'hav', riviere 
'flod' och sauterelle 'gräshoppa' (två kartor).2  Det språk som används på 
kartorna (och i frågehäftet) är alltså franska. I kommentarerna brukas dessutom 
engelska och tyska. 

ALE-kartorna är i regel onomasiologiska; de utgår från referenten/företeelsen 
och redovisar dess olika benämningar inom ett visst område. Onomasiologi kan 
översättas benämningslära. 

I undantagsfall har även adjektiv lagts in, t. ex. engelska substantivavledningar på 
dimma-, moln- och vind-kartorna. 
2  Av dessa franska benämningar är alla utom flaque d'eau väl belagda på kartorna. 
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Regnbåge-kartorna B—D och gräshoppa-kartorna är av en annan typ; de är 
utarbetade med motiveringen för namnet som utgångspunkt. Motivkartor inne-
bär något nytt och sådana är möjliga bara när materialet är semantiskt genom-
skinligt. En motivkarta kartlägger inte ordrötter (etymon) i egentlig mening utan 
motiveringar för dessa. De båda »motivkarterade» begreppen har för det mesta 
producerat genomskinliga sammansättningar. Förhoppningen är att antalet mo-
tivkartor skall kunna utökas, men oklarheter i fråga om etymologi sätter ofta 
gränser för detta. I framtiden skall m.a.o. i första hand sådana kartor publiceras 
där materialet är övervägande genomskinligt (s. xxvn). 

Fler kartor över samma företeelse kommer sannolikt att bli vanligare; det 
anses motiverat med hänsyn till det omfattande materialet och det vidsträckta 
kartläggningsområdet. Nackdelarna med en sådan uppdelning är uppenbara re-
dan på de båda pöl-kartorna; mångfalden — den dialektgeografiska helheten — 
framgår inte tillräckligt tydligt. Också av praktiska skäl vill man rekommendera 
återhållsamhet med »sönderslagna» kartor; det blir ett ständigt vändande av de 
väldiga kartbladen. Man har på de båda pöl-kartorna inte utnyttjat möjligheten 
att kartlägga »dubbelsvar», dvs, varierande benämningar på samma referent på 
samma plats. De platser där belägg är inritade på den första kartan är tomma på 
den andra och vice versa. 

ALE:s president Mario Alinei påpekar en grundläggande metodisk skillnad 
mellan etymografi och etymotes (s. my.  f.). Den förra sysslar med rent historisk 
rekonstruktion av föga problematiska etymologier, den senare med mer spekula-
tiva och följaktligen ofta svagt underbyggda rekonstruktioner av rötter. Etymo-
grafin tolkar — i motsats till etymotesen — kända data. Naturligtvis finns det, 
enligt Alinei, ett övergångsområde mellan dessa två metoder; det bör dock inte 
hindra en från att räkna med dem. Etymotesen sägs vara en »självcentrerad» 
ensidigt lingvistisk övning; endast etymografin är lämplig för tvärvetenskapligt 
studium. Man skulle också kunna tala om en motsättning mellan dokumentär och 
spekulativ etymologi. 

Kommentarhäftet inleds med en presentation av de 39 nationalkommittéerna, 
varefter följer en instruktiv introduktion författad av Mario Alinei. 

Kommentarerna är av olika slag. Vissa har mest karaktär av uppräkningar av 
olika etymon med vissa kommentarer; andra innehåller mer sammanhängande 
text och serverar s.a.s. »mer kött på benen». En kommentar som avviker från de 
övriga är Alineis utläggning kring regnbåge-kartorna, vilken anmälaren läst med 
särskilt intresse. Den rymmer en hel del upplysningar om regnbågen i folktro och 
skilda religioner. 

Kommentarerna skall i fortsättningen bli fylligare. Hittills har de utformats för 
att rymmas på kartornas baksidor; det var inte tid för omarbetning när beslutet 
om ett separat kommentarhäfte fattades. Delvis beror nog kommentarens omfatt-
ning och form också på författarens individuella intressen. Likformighet torde 
vara ouppnåelig, om än eftersträvansvärd. 

Som komplement till kartorna och kommentarerna kommer ALE: s primärma-
terial att så småningom publiceras separat. Underlagskartor kommer att bifogas 
så att den intresserade skall kunna göra egna kartor. 

ALE är organiserat i 39 kommittéer som samlar in och bearbetar materialet på 
nationell nivå. Åtta lingvistiska departement ansvarar för analysen på språk-
gruppsnivå: romanska, nordgermanska, centralgermanska, slavisk-baltiska, 
finsk-ugriska samt övriga västeuropeiska resp. östeuropeiska språk. På senare 
tid har också ett indoeuropeiskt departement inrättats. 34 utgivare (the Editorial 
Board) är ansvariga för hela projektet. Ett antal utgivningskommittéer om ca tio 
personer kontrollerar de olika författarnas kartor och kommentarer. President är 
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som nämnts italienaren Mario Alinei, vilken 1982 efterträdde holländaren A. 
Weijnen. Under sig har presidenten två vicepresidenter, en för vardera politiska 
blocket i Europa, en samordningskommitté, ett antal kommitteer för speciella 
ändamål samt slutligen utgivningssekretariatet. Datacentret i Marburg intar vi-
dare en viktig plats i organisationen. En grafisk framställning över hur ALE-
arbetet är organiserat återfinns i inledningen till kommentarhäftet s. xcvn. 

Försök att göra atlaser över hela språkgrupper har varit sällsynta. Det stora 
antalet monografier bundna till ett enda land motsvaras av en stor brist på 
onomasiologiska arbeten som tar hänsyn till hela grupper av språk. Ett undantag 
utgör Gerhard Rohlfs' systematiska arbete om de romanska språken (1971), 
vilket dock är skissartat och ofullständigt. Ett annat, ännu inte publicerat, arbete 
av detta slag är den allslaviska språkatlasen, Panslavonic Linguistic Atlas, 
förkortat OLA, det första språkatlasprojekt som täcker en hel europeisk språk-
grupp. OLA har spelat en avgörande roll för förverkligandet av ALE. Genom 
arbetet med OLA har de slaviska dialektologerna lärt sig att överskrida nations-
gränserna och en infrastruktur har skapats som senare kunnat komma ALE till 
godo. En annan opublicerad föregångare till ALE, värd att nämna, är Atlante 
Linguistico Mediterraneo. 

En nationell atlas kan, påpekar Alinei, aldrig ge en riktig bild av ett dialektkon-
tinuum, eftersom dialekten inte hejdas av politiska gränser. Också språkgrupps-
atlaser måste spränga sina gränser för att spåra ursprunget till lånord. Möjlighe-
terna att bedriva djupgående språkhistorisk och språkgeografisk forskning är 
kringskurna om man inte studerar olika språkgrupper/språkfamiljer parallellt och 
i förhållande till varandra. Studium av standardspråken ger, enligt Alinei, bara en 
ofullständig bild av ett lingvistiskt kontinuum. Dialekterna är fundamentala, 
således inte bara gamla språk som av tradition dominerat inom den jämförande 
indoeuropeiska språkforskningen. Moderna dialekter kan bevara fler arkaiska 
drag än de mest arkaiska dokument; modern folklig litteratur kan likaså ha minst 
lika djupa rötter som antik mytologi. 

Nationella språkatlaser är av naturliga skäl politiska; de svarar mot ett poli-
tiskt enhetligt vetenskapligt intresse. Språkgruppsatlaser av typ OLA och 
Rohlfs' romanska språkgeografi har lingvistiska gränser; de försöker återskapa 
det enhetliga område som de nationella atlaserna sprängt. Politiska gränser och 
språk(grupper) stämmer inte överens; ett språk som t. ex. baskiskan skulle 
komma i kläm vid en politisk gränsdragning. Om man å andra sidan skulle 
definiera kartläggningsområdet med lingvistiska gränser, skulle man i konse-
kvensens namn bli tvungen att dra in också andra kontinenter i arbetet, exempel-
vis engelskan i Nord-Amerika och Australien, spanskan i Latin-Amerika osv. 
Det skulle medföra oöverstigliga finansiella och organisatoriska problem. 

Varken politisk eller lingvistisk gränsdragning tycks alltså vara lämplig för ett 
interspråldigt atlasarbete av ALE:s typ. De bästa villkoren erbjuds av de geogra-
fiska gränserna. ALE gör sålunda halt vid Ural och Kaukasus, där det geografis-
ka Europa anses ta slut. Turkiska, finsk-ugriska, mongoliska och samojediska 
språk förekommer på båda sidor om Uralbergen, som skär tvärs igenom Sovjet-
unionen och följaktligen enbart är en geografisk gräns. 

Cypern kan i geografiskt avseende knappast anses tillhöra Europa; det inlem-
mas emellertid, förmodligen av historiska och kulturella skäl, i ALE-arbetet. 

Inom det Europa som dokumenteras av ALE ryms sex språkfamiljer; den 
indoeuropeiska, som utgör 90% av kartpunkterna, den uraliska (med de finsk-
ugriska språken), den altaiska (med turkiska och mongoliska språk), den kauka-
siska (med två större undergrupper), den semitiska (med arabiskan på Malta som 
enda representant på europeiskt område) och den baskiska, som aldrig upphör 
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att fascinera i sin totala isolering. För att ge en liten uppfattning om hur många 
språk som talas i Europa kan man erinra om att bara Sovjetunionen hyser ca 130 
språk, de flesta inte ens till namnet kända av folk i allmänhet. 

Underlagskartan3  är vit med grå sjöar och vattendrag och grå gränser och 
namn på huvudstäder och viktigare floder. Berg över 1 000 meter höga är gula. 
De ca 2 500 koordinatsiffrorna för beläggorterna är röda liksom kodbokstaven för 
språkgruppstillhörighet: G = germanska, R = romanska, S = slaviska etc. 
Sammanlagt tjugo språkgrupper är kodifierade.4  En nyckel till koordinatsiffrorna 
finns i inledningen till kommentarhäftet (s. Lin—Lxxxx).5  Materialet är kartlagt 
med svarta symboler. 

Syftet har varit att ha en kartpunkt per 2 000 km2. Beläggnätet är emellertid 
föga enhetligt beroende på de olika ländernas skilda sätt att arbeta. 

Det täta och regelbundna nätet i Frankrike är baserat på den franska språkatla-
sens (Atlas Linguistique de la France) beläggpunkter. Det italienska nätet är i 
förhållande till dialekternas mångfald mycket glest; det skall göras tätare och 
kompletterande material kommer att publiceras längre fram. 

Också i de slaviska områdena (utom i Bulgarien) är det långt mellan koordinat-
punkterna. ALE-nätet sammanfaller — i stort — med nätet i OLA. Det koordinat-
tomma bandet från Krim österut mot Ural får tillskrivas den sovjetiska kommit-
téns uppfattning att dialekterna i området är relativt sett unga invandrarmål och 
därför inte har något berättigande på kartan. Inte heller de holländska poldrarna 
med nyfött land har begåvats med någon beläggpunkt. 

Bulgarien har ett eget tätare nät. Emellertid meddelas att Bulgarien kommer 
att dra sig ur atlasarbetet. Man får hoppas att Bulgarien i så fall täcks av OLA.' 

Språken i Kaukasus är också representerade av ett mycket tätt — delvis 
oöverskådligt — nät, beroende på mängden olika språk i trakten. På kartorna ser 
det kaukasiska språkområdet dessutom helt isolerat ut på grund av det tidigare 
nämnda »ingenmanslandet» norr därom. 

Det keltiska Irland är hittills tyvärr en vit fläck; dock uttrycker man en 
förhoppning om att snart kunna komplettera med material därifrån. Av ön 
Irlands sammanlagt 24 kartpunkter redovisas belägg endast från sex germanska 
punkter. 

Från Cypern finns bara grekiskt material inlagt (på fem punkter). Tanken är 
nog att det turkiska Cypern skall inlemmas i ALE. Det europeiska Turkiets sex 
punkter skulle på så vis kompletteras. 

Zigenarspråken är den enda av de 21 språkgrupperna som saknar kodbokstav 
på kartorna. De zigenska beläggen binds inte heller till någon speciell punkt utan 
de har lagts in i en särskild ruta längst ned till höger på kartbladen. 

På Island är endast en punkt (Reykjavik) inlagd medan Färöarna har fyra 
kartpunkter. Antalet punkter är motiverat. Dialektsplittringen på Färöarna är 

3  Med karthäftet följer ett par lösa underlagskartor med svarta koordinatsiffror. De är till 
stor hjälp vid identifieringen av koordinatsiffror som i trycket råkat döljas av alltför 
dominerande symboler. 
4  Beträffande den tjugoförsta gruppen, de zigenska språken, se i det följande. 
5  Inom Sverige ryms 178 svenska och 24 finska—lapska kartpunkter. Punkt 50G i Sverige 
avser Frostviken i norra Jämtland medan 50G i Norge åsyftar grannbygden — och moder-
bygden — Liene alldeles på andra sidan gränsen. Frostviken har dessutom en punkt för 
lapskt språkmaterial. 
6  Det vore beklagligt om Bulgarien helt föll bort, när för övrigt samtliga länder i Europa, 
t. o. m. det i andra sammanhang så isolerade Albanien, deltar i atlasarbetet. 
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välkänd. På de publicerade kartorna framträder den dock bara en gång (se 
dimma-kartan). Hittills har Nederländerna, med bistånd av en isländsk rådgiva-
re, ansvarat för det isländska materialet. Man kunde möjligen önska sig ytterliga-
re en punkt på Island. Dialektskillnader har trots allt konstaterats.7  

Finland har dubbelt nät, dels ett glesare för »enkla» frågor,8  dels ett tätare för 
»komplicerade» frågor. Eftersom också svenskbygderna i Finland har detta 
dubbla nät, kan det bli trängsel mellan symbolerna. 

I Danmark är nätet grundat på regioner snarare än på orter, vilket framgår av 
redovisningen av nätpunkterna på S. mv. Nätet blir på så sätt relativt glest och 
oregelbundet. 

Det svenska nätet slutligen är prydligt regelbundet särskilt i söder. I förhållan-
de till folkmängden är norra Sverige klart överrepresenterat. Storleken på sock-
narna i norr har medfört att exempelvis Vilhelmina socken representeras av fler 
punkter än hela landskap som t.ex Närke och Blekinge! 

Svårigheten att få fram material från alla punkter i glesbebodda trakter är 
uppenbar. Strävan efter en jämn spridning av beläggorterna har också lett till att 
vissa socknar, varifrån det finns mycket litet material, som t. ex. i Jämtland 
Hotagen, Alanäs och Håsjö, blivit kartpunkter i stället för närliggande socknar, 
t. ex. Föllinge eller Ragunda, där materialet flödar rikligare. 

I sammanhanget bör nämnas att det viktiga estlandssvenska materialet inte fått 
någon plats på kartorna. Det hade varit minst lika befogat att redovisa det som 
att kartera finskan i Östmark i Värmland. Lars Bleckert, sekreterare i den 
svenska ALE-kommittén, har dock försökt råda bot på den bristen genom sin 
uppsats »Ett komplement till den europeiska språkatlasen (ALE): det estlands-
svenska materialet till första volymserien (ALE I 1)» i detta nummer av Svenska 
landsmål. 

De olika nationalkommittéerna har gått till väga på olika sätt vid hopsamlingen 
av materialet. De viktigaste källorna har varit följande, vilka ofta utnyttjats i 
kombination med varandra: 1. nytt fältarbete; 2. tidigare publicerade källor; 3. 
arkivmaterial. Det framgår av redogörelsen s. xxxvr att åtskilligt fältarbete gjorts 
speciellt för ALE:s räkning. För Sveriges del har nytt material insamlats främst 
på lapskt och finskt språkområde men också — i mindre skala — på svenskt, fast 
det inte nämns av Alinei. Det material som finns i ULMA (Dialekt- och folkmin-
nesarkivet i Uppsala) och i OSD (Arkivet för ordbok över Sveriges dialekter, 
även det i Uppsala) har för övrigt bedömts vara tillräckligt. Särskilt det senare 
arkivets rikhaltiga material från hela landet i kombination med den praktiska och 
överskådliga uppordningen av materialet har varit av stort värde för det svenska 
ALE-arbetet. 

Det är ofrånkomligt att en sådan med nödvändighet decentraliserad materialin-
samling givit ett heterogent resultat. I kartkommentarerna nämns sällan något 
t. ex. om  åldern på det kartlagda materialet; denna kan dock i viss mån utläsas på 
kartan. Om mer än ett svar inkommit på samma fråga på samma plats, måste den 
för kartan ansvarige välja vilket svar som skall redovisas på kartan. Han har då 
vissa principer att följa (se s. xxxvm). Endast en form karteras nämligen på varje 

7  Se t. ex. Jön Malsteinn Jönsson, Vad heter hink eller spann på isländska? (i Florilegium 
nordicum. En bukett nordiska språk- och namnstudier tillägnade Sigurd Fries, 1984, s. 
158-161). 
8  Enkla frågor tycks vara moln, vind, snö och hagel. Vissa ord (t. ex. sjö, flod och hav) har 
dubbelt nät på svenskt men inte på finskt område. 
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punkt.9  De kriterier som prioriteras när man bland två (eller flera) ord måste 
välja vilket som skall kartläggas är följande: 1. Ord med snävare utbredning går 
före vanligare ord. 2. Ord på tillbakagång går före expanderande ord. 3. Äldre 
ord går före yngre. 4. Klart dialektala ord går före ord som tillhör standardsprå-
ket. 

Kriterierna överlappar naturligtvis ofta varandra. I diskutabla fall är det natio-
nalkommittéerna som beslutar. De(t) ord som inte får plats på kartan redovisas 
som sidobelägg i kommentaren. På kartan markeras förekomsten av sådant med 
en liten tvåa strax till höger ovanför symbolen. I°  

I vissa fall kan det verka som om dessa principer inte efterlevs. Läsaren får 
dock förutsätta att det funnits skäl att kartera måne i stället för tungel på ett par 
punkter på karta 2; det synes annars strida mot tre av de nämnda principerna (1, 
2 och 4). På dimma-kartan borde det sällsynta damm ha lagts in i Dalby i 
Värmland i stället för den norska form av tå/ca som inte har någon täckning i 
ULMA:s och OSD:s material." Väder i betydelsen 'vind' är karterat bara där 
vind saknas eller är svagt belagt; för övrigt prioriteras normalordet vind. På tjärn-
kartan har göl på fyra punkter och damm på två kartlagts i stället för det 
ovanligare flo(e), det allmännare tjärn på sex punkter i stället förfly. Man skulle 
med hjälp av dessa varianteru  kunna rita en karta som för södra Sveriges del 
skulle se ganska annorlunda ut. 

Fasta regler för uppställningen av kartlegenderna saknas och dessa riskerar 
ibland att bli svåröverskådliga. Itkonen har försökt att göra det lättare att hitta i 
legenderna till dimma och moln genom att indela dem efter språkgrupper.I3  
Annars är legenderna konstruerade så att ord med samma rot får samma huvud-
nummer, dvs, första siffra. Numreringen bör (enligt s. xxvm) ha högst tre 
nivåer." Decimalsiffrorna markerar varianter, den första (i regel) morfologiska, 
den andra (dvs, tredje siffran) övriga varianter, t. ex. oförutsedda fonetiska 
sådana, eller ord som tillhör olika språkgrupper, även om de strängt taget är 
formellt identiska (t. ex. franska rivQre och det engelska lånordet river). 

9  Undantag utgör flod-kartan där å + älv i Sverige fått en kombinerad symbol. 
1I2  Sol-kartan saknar markeringar för sidobeläggen. På somliga ställen hamnar den lilla 
tvåan på ett olyckligt sätt mitt uppe i angränsande symboler. Det bör också nämnas att 
tvåan många gånger utelämnas. På motsvarande sätt händer det att den sätts ut där inget 
sidobelägg anförs. Stundom är t. o. m. icke-svar-symbolen försedd med en tvåa! 

Det har vid kontroll bekräftats att kartan på den här punkten är felaktig. Den svenska 
kommittén har för Dalby rapporterat skodd (med damm som sidobelägg). På ytterligare 
några punkter avviker dimma-kartan från materialet: på de med icke-svar-symbolen — och 
med sidobeläggstvåa — markerade punkterna 94 (Boda) och 33 (Nederkalix) har rapporte-
rats dumma resp. tå/ca. Punkt 35 (Alanäs) skall ha endast icke-svar-symbolen; tvåan skall 
alltså bort. Det vore ett rimligt krav att nationalkommittéerna finge se korrektur på sina 
egna kartor och kommentarer. För Sveriges del är det särskilt pöl-kartorna som avviker 
från det insända materialet. Åtskilliga fel hade kunnat undvikas med en avslutande kontroll 
före tryckningen. 
12  På kartan saknas nästan genomgående markering för sidobelägg. 
13  Ordningen mellan språkgrupperna är i Itkonens legender fixerad från nordväst till 
sydöst. På så sätt kommer exempelvis tyska nebel att i legenden till karta 3 stå långt från 
spanska n(i)ebla o. d. (nr 5 resp. 44). Symbolernas utformning markerar dock släktskapen. 
Hänvisningar mellan olika legendformer visar också sambanden. 
14  Dock använder G. Tuaillon, den franska kommitténs president, fyra siffror på sol- och 
snö-kartorna. 

10-859072 Sv. Landsmål 
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Grammatiska kategorier som genus och numerus meddelas i regel inte i 
legenden;15  upplysningar ges ibland i kommentaren. I sammanhanget kan påpe-
kas att kommentaren »r4.» (=regionalt) används ganska slumpmässigt i legen-
derna. 

De svarta symbolerna avtecknar sig tydligt mot bakgrunden och de röda 
koordinatsiffrorna. Symbolerna för ord med samma rot — och följaktligen med 
samma första siffra i legenden — har en gemensam basfigur; de utgör en s. k. 
symbolfamilj. Varianter av olika slag markeras med modifieringar eller diakri-
fiska tecken. Symbolerna (dock inte cirkeln) kan vändas upp och ner, ställas på 
kant eller snett åt ena eller andra hållet. Tecknen kan vidare fyllas helt eller 
delvis, de kan förses med punkt eller streck, ett eller flera, täta eller glesa, på 
olika ledder. Dessutom kan storleken varieras, som t. ex. på E. Mooijmans16  
kartor över pöl (karta 12) och tjärn (karta 14). Storleksskillnaden används för att 
beteckna avlägsen eller osäker släktskap mellan formerna i fråga. 

Antalet symbolfamiljer begränsas till fyrtio; fler anses äventyra kartans läs-
lighet. Sådana rötter som representeras av bara ett ord, vilket dock kan finnas på 
mer än ett ställe — s. k. lexikaliska hapax legomenar  — symboliseras på kartan 
med ett bokstavspar (AA, AB, AC etc.). Karta 13 (pöl-benämningar med begrän-
sad utbredning) har exempelvis 95 olika symboler, tillhörande 40 symbolfamiljer, 
och inte mindre än tre fullständiga bokstavsserier, dvs, ytterligare ca 75 tecken. 
Bokstavssymbolerna är inte lika lättöverskådliga som andra symboler: det tar 
längre tid att uppfatta två bokstäver än ett tecken. Mitt intryck är att symbolerna 
tar överhanden på en karta som uppvisar både symboler och bokstavspar.18 

Förutom vanliga symbol(familj)er för de frekventa rötterna och bokstavspar 
för lexikaliska engångsord19  finns som ett tredje steg i symbolhierarkin en liten 
cirkel som betecknar geografiska (och självfallet samtidigt lexikaliska) hapax 
legomena; koordinatnummer och ordform anförs i legenden. 

Kartorna är som nämnts ritade med hjälp av dator. Om man lägger in för stora 
symboler i trakter där det är tätt mellan koordinatpunkterna, föreligger risk att 
datorn ritar dem så att de delvis täcker eller skär varandra. Symbolens form 
framgår i så fall inte tydligt. 

Sparsamhet har visligen iakttagits med fyllda symboler. Sådana dominerar 
kartbilden på ett oförtjänt sätt. De riskerar dessutom att täcka koordinatsiffror-
na. Tydligast framträder nackdelen med fyllda symboler kanske på karta 9 
(regnbåge D), där särskilt de öppna tecknen (streck, hakar, krokar o. d.) helt 
kommer i skymundan. Så stora fyllda symboler som på karta 9 är olämpliga 
också i så måtto att de på vissa ställen tenderar att flyta ihop, t. ex. i Baskien och 
i norra Rumänien. Här framgår inte alltid klart vilken symbol som åsyftas: en 
kvadrat eller en stående eller liggande rektangel. 

En symbol som bör utgå är tecknet för uteblivet svar, vilket används utan 

18  På Itkonens kartor, särskilt på dimma-kartan, ges dock upplysningar främst om genus i 
de romanska språken. 
16  Mooijman skall ha en eloge för sina fylliga litteraturhänvisningar. 
17  Exempelvis damm på tjärn-kartan (karta 14). 
18  Itkonen har ett annat system, där vanliga symboltecken kompletteras med siffersym-
boler. 
18  Baskiskan representeras av »fullvärdiga» symboler, trots att de baskiska orden alltid 
står ensamma. 
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större konsekvens.20  Tuaillon lämnar på sol-kartan tomt i stället för att använda 
icke-svar-symbolen; det hade varit en fördel om den regeln följts på alla kartor. 
På sjö-kartan (karta 15) är Frankrike och Italien så gott som täckta av symbolen 
för uteblivet svar. Större delen av Spanien saknar symboler överhuvudtaget, 
medan icke-svar-symbolerna överväger i Portugal. Kartkommentatorn Natacha 
Donadze påpekar (s. 127) att det är frapperande att dessa områden förblivit »sans 
symbolisation å cause de l'absence du rffirent». Också på tjärn-kartan (karta 14) 
saknas svar i de aktuella delarna av Frankrike och Italien.21  Man har svårt att 
tro att det på dessa områden inte skulle finnas något ord för en vattensamling 
som i fråga om storlek ligger mellan pöl och hav. Här måste föreligga något fel i 
karteringen. Symbolen för uteblivet svar är på tjärn-kartan lika stor som övriga 
symboler,22  vilket bidrar till att den uppfattas som en »normal» symbol; betrak-
taren kan förledas att tro att Frankrike och Italien har samma benämning på en 
liten sjö.23  Tecknet bör — om det nödvändigtvis skall användas — vara mindre än 
de ordinarie symbolerna, som t. ex. i norra Sverige på vind-kartan (karta 5). Det 
syns tillräckligt tydligt att inget svar föreligger, om koordinaten lämnas tom.24  

Andra mindre lämpliga symboler är den frågeteckensliknande figuren (karta 
15, legendnummer 17) och (den enkla) pilen (karta 14 nr 46); båda kan vara 
tvetydiga. På pöl-karta A har svag form av lok i nedre Dalarna hamnat väl långt 
ned i legenden. På måne-kartan är de diakritiska tecknen stundom svåra att 
urskilja.23  Sådana saknas på symbolen för lapska manno (legendnummer 
1.1.10), vilket visserligen är lånat från germanskan men som fördenskull inte 
skall ha samma symbol som moon, måne etc. (1.1.1). Inte heller skall den 
nederländska diminutivformen maantje (1.1.3) och den lapska formen under 
1.1.11 ha identiska symboler. På gräshoppa-kartorna är symbolen med numret 
1.5 i legenden inkomplett i trycket; snedstrecket är skadat (på karta 18) eller 
försvunnet (karta 19). Vissa av de kombinerade symbolerna kan dessutom vara 
svåra att uppfatta, t. ex. på karta 18 nr 1.15, 10.1, 10.11, 14.1 och 31.1 och på 
karta 19 nr 8.5 och 42.2. 

Endast ett ord läggs in på varje koordinat.26  Till den regeln finns ett undantag 
på den svenska flod-kartan (karta 17), där tecknen för å och älv kombinerats, så 
att båda orden karterats på samma punkt. Förekomst av båda orden har i Norge 

20 På måne-kartan (karta 2) har icke-svar markerats i Östmark, Örträsk, Arvidsjaur och 
Fatmomakke i Vilhelmina, medan Dikanäs i Vilhelmina lämnats omarkerat. Också på sol-
kartan (karta 1) står några svenska koordinater tomma. Det vittnar om hederlighet hos de 
ansvariga att de inte slentrianmässigt lagt in sol och måne överallt; orden måste ju finnas 
även där belägg saknas. 
21  Likaså i större delen av Bulgarien. 
22  Så också på dimma-kartan, där tecknet dock används bara i Sverige och Italien. 
23  Den fufistora icke-svar-symbolen skiljer sig föga från tecknet för ungerska hold 'måne' 
(karta 2 nr 4.3). 
24  Flera av ALE-frågorna berör företeelser som inte förekommer över hela kartlägg-
ningsområdet. Icke-svar-symbolen skulle kunna reserveras för tillfällen då (en genuin 
benämning saknas på grund av att) det som efterfrågas är okänt på orten. 
23  Se exempelvis legendnummer 1.1.5-1.1.8, 1.2.6-1.2.7, 4.5-4.8 och 10.3. 
26  Karttekniken tillåter inte kombinerade symboler, enligt A. Weijnen i kommentaren till 
vind-kartan (s. 42), där en sådan vore aktuell för wind + breeze i England. Har hade man i 
stället väntat sig sidobeläggsmarkeringar på kartan. På punkt 102 har en sådan lagts in vid 
wind-symbolen; som sidobelägg ges samma ord! 
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markerats på det vanliga sättet, dvs, med en tvåa intill symbolen och variantfor-
men anförd som sidobelägg i kommentaren. På dimma-kartan tycks bruket av 
tvåan på norskt område delvis ha styrts av en annan princip; i listan med 
sidobelägg (s. 28) preciseras i många fall uttalet hos den karterade formen. På 
annat sätt kan jag inte förstå det förhållandet att den symbol som enligt legenden 
betecknar skodd(e) visar sidobelägg som skodd, skodde, skodde, skodd0, 
skadda och tecknet för tose har dubbelformen tosa.27  

I legender och kommentarer används vid återgivandet av orden antingen 
ortografisk form eller referensform. Den ortografiska formen representerar stan-
dardformen; om ordet saknas i standardspråket konstrueras på etymologiska 
grunder en ortografisk form, dvs, en uppslagsform, vilken kan återfinnas i 
ordböcker. En referensform kan däremot inte utan vidare återföras på en stan-
dardform och behåller därför sin ursprungliga form; den återges med fonetisk 
skrift inom hakparentes. Transkriberade former brukas sålunda företrädesvis om 
ett språk saknar skriftspråk; de förekommer dessutom när ett språk har ett 
alfabet som avviker från det latinska. Den fonetiska beteckning som används 
redovisas på s. Lxxxin—txxxv. Vokalschemat upptar fem olika öppningsgrader: 
hög, halvhög, medelhög, medellåg och låg. »Medelhög» (fr. »moyen-haut») 
synes motsvara vad som inom svensk ljudlära i regel kallas halvsluten. Det är 
alltså »halvhög» (fr. »mi-haut») som ligger utanför de fyra normala svenska 
öppningsgraderna.28  

Både i kartlegenderna och i kommentarerna kan man notera en viss inkonse-
kvens beträffande de dentala frikativorna. De på s. txxxiv rekommenderade 
tecknen (0 och ö) används sällan i grekiska ord. I stället står för den tonande 
varianten ett kursivt å som passar illa i antikvastilen. För den tonlösa frikativan i 
transkriberade grekiska ord behålls ofta den grekiska bokstaven 15.29  

Stundom används det grekiska alfabetet oförändrat i kommentarerna. För det 
mesta transkriberas det. Att det translittereras är närmast undantag.' Princi-
perna för translitterering av de grekiska och ryska alfabeten redovisas på s. 
txxxvitf.31  De tecken som i det latinska alfabetet skulle ersätta grekiskans C 
resp. lp förefaller helt orimliga. I legenderna brukas av grekiska ord transkriber-
ade former (alltså s. k. referensformer). De sporadiskt förekommande translitter-
erade formerna skapar enligt min mening en viss förvirring och kan slopas. 

De etymologiska förklaringar som ges i kommentarhäftet erbjuder goda möjlig-
heter att studera vilken egenskap hos referenten som i främsta rummet varit 
namngivande i olika språk. 

Onomatopoetisk ordbildning lär enligt vissa teorier vara primär i språket. Spår 
av sådan kan iakttas också i ALE-materialet, t. ex. i ord för vind, gräshoppa, pöl 
och en del andra vattenord. Av övriga kartlagda substantiv är det bara hagel som 
möjligen benämnts efter sin förmåga att avge ljud (se s. 84). 

Vissa benämningar är från början metaforer; sådana finns t. ex. bland orden 
för hagel, moln, gräshoppa och regnbåge. 

27  Man kan också misstänka att här föreligger något fel. Tvåorna på kartan stämmer 
nämligen inte alltid överens med anförda sidobelägg. Dessutom ges sidobelägg till två 
koordinater som är tomma på kartan (100 och 144). 
28  Landsmålsalfabetets e har öppningsgraden »mi-haut». 
29  Se exempelvis legenden till hav-kartan (nr 9) samt s. 130 och 138 i kommentaren. 
3°  Se exempel s. 41 och 48 samt pöl-karta B (nr 96.1). 
31  De translittererade (grekiska) former som påträffas står med kursiv stil, inte med 
antikva som man skulle vänta sig av schemat på S. Lxxxvm. 
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På karta 1 lägger man särskilt märke till att finskan såsom enda språk har två 
olika ord för 'sol': päivä, som också betyder 'dag', och aurinko.32  Orden är inte 
helt ekvivalenta; aurinko är yngre och får antas vara stilneutralt i förhållande till 
det äldre päivä, vilket ju också har en vidare betydelse. Att samma ord betyder 
både 'sol' och 'dag' är känt också från andra språk. I mordvinskan är betydelsen 
'dag' vanligast men etymologin visar att 'sol' bör vara äldre (s. 7). Det förefaller 
rimligare att tänka sig en betydelseutveckling 'sol' > 'ljus på dagen, dagsljus'> 
'dag' än tvärtom. 

Andra grunder för solbenämningar är exempelvis cirkel, ring, himmel och 
vackert väder. Gäliskans ord är motiverat av solens egenskap att sprida värme. 
Härmed kan jämföras att den på några platser i östra Frankrike heter le chaud,33  
eller med diminutivsuffix chaudet34  eller chaudot. Diminutivformer av ordet för 
'sol' påträffas i olika språk, vilket som Tuaillon påpekar kan verka ologiskt, 
eftersom solen står ensam och därför inte kan »kompareras». Diminutiven har 
här sekundärt fått en allmänt positiv betydelse. Utvecklingen, som förefaller 
otänkbar i torra och heta områden, är vanlig i finskan (och lapskan), där suffixet 
bidrar till att precisera betydelsen hos päivä (o.d.). 

Grundbetydelsen hos de (flesta) indoeuropeiska orden för 'sol' är 'den ly-
sande' e.d. Samma betydelse har från början det i romanska (och i vissa slaviska) 
språk förekommande lune, luna o.d. 'måne'. I de germanska, baltiska och (i 
majoriteten av de) slaviska språken innehåller ordet för 'måne' en rot som 
betyder 'mäta' e.d. Månen uppfattas alltså här som tidmätaren, den som mäter 
månaden. 

Ljuset och tidsindelningen har alltså varit viktiga vid namngivningen. Också 
egenskaper som 'vit, gul, glänsande' eller 'vacker' har spelat en viss roll. Namn 
som »the little young one» och »the old one» i ryskan syftar på månens olika 
faser. Antropomorfa namn påträffas i polskan, där »the little lord» står i motsätt-
ning till »the big lord», dvs, solen, och i samojediskan, där månen kallas 
»grandfather».35  

Dimman har bl. a. fått namn på grund av sin fuktighet; i benämningarna ingår 
ord för vatten, ånga, regn, dagg och frost, vidare sådana som avser rök, damm, 
luft, något tjockt, kallt, grått, mörkt, ljust, mjukt eller rikligt eller verbrötter med 
betydelsen 'täcka', 'gömma', 'kvävas' eller 'drunkna'. Många av dessa seman-
tiska motiveringar återkommer på moln-kartan, vilket visar sig i att vissa ord är 
gemensamma för de båda kartorna.36  

En utvidgad betydelse har ordet för 'moln' fått i finska och samojediska, där 
det också kommit att betyda 'skugga'. I engelskan har det skandinaviska lånor-
det sky fått beteckna himmeln. Paralleller härtill kan man enligt Itkonen (s. 36) 
finna i de baltiska språken. 

32  Orden är belagda sida vid sida på en rad platser, vilket framgår av listan över sidobelägg 
på s. 8; på kartan har inga tvåor markerats. 

Tuaillon tänker sig möjligheten att le chaud är bildat på keltiskt substrat (gäliskans 
grian betyder både 'sol' och 'varm'); en betydelseutveckling 'varm' > 'sol' ligger dock så 
nära till hands att man inte nödvändigtvis måste räkna med sådant. 
34  Obs. att le chaudet e. d. betyder 'sol' på koordinatpunkt 94 men 'regnbåge' på punkt 95 
(enligt s. 67). 
35  Etymologin på det isländska och uppsvenska tung(e)1 neutr. är fortfarande oklar. En 
föreslagen koppling till ett litauiskt ord för 'himmel' avvisas av kommentatorn D. Brozo- 

36  Se moln-kartan nr 19.1, 21.1. 23. 33. 40.1 och 44. 
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Orden för 'hagel' har anknytning till is, korn, ärter/bönor e.d. eller sten. 
Dessutom föreligger ett antal antropo- eller zoomorfa namn som från början 
troligen varit tabubenämningar. 

Ett iögonfallande undantag från enhetligheten på snö-kartan utgör Färöarna, 
där snj6gvur trängts undan av kavi, bildat till en rot med betydelsen 'kväva, 
dränka, få att försvinna'; en liknande grundbetydelse förekommer — som nämnts 
— också i vissa ord för 'dimma'. 

Bland de talrika orden för 'pöl' kan man urskilja rötter med betydelser som 
'slå, hugga', 'svälla', 'hälla, fylla; (låta) flyta' och 'gäspa, gapa'," vidare så 
motsatta begrepp som 'vit, skinande' resp. 'gråaktig, svartaktig, smutsig', 'vid, 
flat' och 'låg' jämte det närliggande substantivet '(l4) sänka i marken', 'kärr, 
moras' m. m. Dessutom förekommer en del onomatopoetiska bildningar, vilka 
måste tyda på något annat än en stillastående vattensamling (plaskande, drop-
pande, skvalpande etc.). 

Vissa rötter är gemensamma för 'pöl' och de kartlagda större vattensamlingar-
na ('tjärn' och 'sjö'). Och på tjärn-kartan redovisas enstaka ord som återkommer 
på hav-kartan (karta 14 nr 3 och 12). Vidare anförs sådana med grundbetydelser 
som 'flå, klyva',38  'sänka, doppa', 'sluka', 'vända', 'böja' m. m. Värt att nämna 
är också tyska weiher (och besläktade ord, karta 14 nr 6), ett urgammalt latinskt 
lånord som innehåller adj. vivus 'levande', vilket torde åsyfta det som lever i 
tjärnen, dvs. fisken. Franska Oche(rie) (nr 31) pekar på att tjärnen var ett ställe 
där man fiskade. Enligt min åsikt har dock slaviska ord med betydelsen 'artifici-
ell vattenreservoar för fiskodling e.d.' (legendnummer 37-40) ingen plats på 
kartan. En fråga som inspirerar till sådana svar är fel ställd.39  Andra till synes 
alltför specialiserade ord, som väl sekundärt fått betydelsen 'tjärn' e.d., är 
franska grenouillat,' vilket ju från början bör ha betecknat en plats där det finns 
grodor, och ett ungerskt ord med beydelsen »pit for manufacturing day bricks» 
(nr 57.2). Spanska ord med uppgiven betydelse 'stentråg' eller 'reservoar av 
sten' (nr 29) tycks inte heller passa på en karta över 'tjärn'. 

I några fall har terrängformationen givit upphov till benämningen på vattnet, 
t. ex. i de engelska, franska och portugisiska orden för 'flod', river, rivkre, 
ribeiro, vilka är avledda av ett ord med betydelsen 'strand' (s. 141 och karta 17). 
Rumänska vale och den franska avledningen vallon visar samma betydelseför-
skjutning. 

Också bland flod-orden finns en del som synes vara primära artefaktbenäm-
ningar, t. ex. canal(e), graben, ditch. 

Liksom vissa ord för vattensamlingar41  visar orden för 'flod' också en grund-
betydelse 'flyta' (karta 17 nr 3 och 4). Något nordiskt flod är inte karterat; det 
betyder i folkspråket inte 'älv' utan 'översvämning' e.d.42  Tyska fluss är där-
emot väl spritt. Tyska (m. fl.) strom (e.d.) innehåller en annan indoeuropeisk rot 
med betydelsen 'flyta'; dess spridning är begränsad och sporadisk. 

En bestämd uppfattning om floders karaktär och beteende avslöjas på s. 142, 

37  Ansatt som grundbetydelse för det omstridda göl (se s. 102). 
38  Framställt som etymologi på tjärn. Hesselmans förslag till etymologi (se Studier tilläg-
nade Axel Kock, 1929, s. 518) har knappast vunnit gehör. 
39  Jämför Natacha Donadzes kommentar till sjö s. 127. 
4°  Jämför grenouillas på pöl-karta B (nr 39). 
41  Se pöl-karta A nr 9 och tjärn-kartan nr 23. 
42  De nordiska ekvivalenterna å och älv har grundbetydelsen 'vatten' resp. 'vit'. 
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där kommentatorn B. A. Serebrennikov fastställer att betydelsen 'bäck' — liksom 
i syrjänskan — vore primär hos en votjakisk flodbenämning med onomatopoetiskt 
ursprung (legendnummer 32). Som argument anför han att en flod inte — på 
samma sätt som en bäck — kan »rauschen», dvs. 'brusa' eller 'sorla'. 

Olika språk drar gränserna mellan orden olika. Det ord som motsvarar svenska 
bäck brukas i alptrakterna, i gränsområdet Tyskland—Belgien och i norra Eng-
land i betydelsen 'flod', vilket enligt frågelistan avser ett vattendrag som är av 
den storleken att man korsar det via en bro. Också franska ruisseau43  är belagt i 
betydelsen 'flod' (s. 144). Bäck påträffas dessutom som benämning på 'tjärn' i 
norra Uppland (se karta 14 nr 19.2 och kommentaren s. 124) och på 'pöl' på 
Åland och i Åboland (s. 107). 

Ett ord som förekommer bara på sjö-kartan är träsk, karterat i övre Norrland, 
Upplands—Södermanlands kusttrakter, på Gotland samt i finlandssvenskan. 
Emellertid borde måhända sveamålsbeläggen hellre ha placerats på tjärn-kartan, 
eftersom det här oftast rör sig om sjöar som är små även i jämförelse med andra 
sjöar i trakten» En splittring på två kartor hade dock medfört den nackdelen att 
ordet träsk:s utbredning inte klart framgått.' Spridningscentrum för ordet anses 
till yttermera visso vara just sveamålsområdet.46  

Det kan också diskuteras om gotländska vät är ekvivalent till tjärn; det är den 
enda form som är inlagd på Gotlands fyra punkter på tjärn-kartan. Enligt Säve & 
Gustavson, Gotländsk ordbok skulle vät närmast avse en vattensamling av icke 
permanent slag.47  

Det har i det föregående framgått att det är svårt att hålla i sär begreppen för 
vattensamlingar av olika storlek. Ju mindre vattensamlingen är desto rikare 
tycks namnfloran vara.48  Enligt min uppfattning är det inte heller nödvändigt 
eller naturligt med skarpa distinktioner. Men kartkonstruktören skulle säkert 
uppskatta sådana. 

Frågornas formuleringar ger inte alltid entydig ledning, trots att de kan förefal-
la odiskutabla. Pölen (»la flaque d'eau») definieras i frågehäftet som den lilla 
vattenmängd som blir kvar i groparna efter regn. Bland svaren finns ord som 
också kan beteckna permanenta pölar (t. ex. lok). Tjärnen (»l'aang») definieras 
som en vattensamling med bredd och längd på »flera tiotal meter» och sjön (»le 
lac») som ett av land omgivet vatten, som är »några kilometer» i diameter. Vart 
skall då de vatten föras som ligger mellan dessa två i fråga om storlek? De kan 
inte vara så få. 

Mångfalden på kartan sammanhänger alltså med oklarhet i definitionen. När 
det gäller vattensamlingskartorna har naturligtvis också skillnader i topografi 
bidragit till variationen; en sjö i ett bergigt landskap visar andra särdrag (i fråga 
om t. ex. form, djup och färg) än sjön på det flacka låglandet. 

43  Ruisseau är använt som nyckelord i frågelistan med definitionen »le filet d'eau qui 
coule å partir de la source et qu'on peut franchir d'un pas», dvs. 'bäck'. Kartan har ännu 
inte publicerats. 
" Se H. Jonsson, Nordiska ord för vattensamling, 1966, s. 15. 
45  Jäniför t. ex. flo(e), fly, göl, vatten och tjörn som förekommer på mer än en karta. 
46  Träsk har — till följd av tidens och naturens gång — i södra Sverige i allmänhet kommit 
att beteckna igenväxande sjöar, kärr, sankmarker o. d. 
47  Se även H. Jonsson a.a. s. 16 not 15. 
48  På pöl-kartorna anförs sammanlagt 143 olika rötter jämte 94 engångsord; dessutom 
redovisas nästan sex sidor sidobelägg. Hav-kartan däremot uppvisar 27 rötter och komplet-
teras med en sida sidobelägg. 
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En annan karta med stor variantrikedom är dimma-kartan, som på svenskt 
område rymmer tolv ord av nio olika rötter. I frågan karakteriseras dimman som 
»vattenångan i luften som släpar på marken i fuktigt väder och hindrar sikten». 
Itkonen påpekar att dimmans karaktär är beroende av geografiska förhållanden. 
I vissa trakter framträder fukten mest, i andra är det »det tjocka», ogenomskin-
liga, som dominerar. Det får till följd att de redovisade orden bara delvis är 
synonyma. Bleckert påpekar också (i Svenska landsmål 1985 s. 76) att det finns 
betydelseskiktningar i ALE-materialet som inte kommer till synes på kartan. 
Skrugg (i Jämtland—Härjedalen) och dur (i Västerbotten och Norrbotten) är 
säkerligen fuktigare än t. ex. den tjocka som främst förekommer vid havet.49  

Ensamt på dimma-kartan är dissa, inlagt i Haurida i N. Vedbo härad. Bland 
sidobeläggen anförs det också från Varv i Vartofta härad på andra sidan Vättern. 
Dis och dis(s)a är belagt också på några punkter i Åboland (enl. listan över 
sidobelägg s. 27). I OSD:s arkiv finns disa dessutom belagt på Vätö och Möja vid 
södra Upplandskusten samt i Halland,5°  men dessa belägg fångas inte upp av det 
glesa nätet. 

Frågan är emellertid om dis(s)a överhuvudtaget skulle ha tagits med. Det 
brukas vanligen om tunn, lätt dimma och om oklar luft. Någon fuktighet talas det 
inte om och i så måtto är det inget korrekt svar på den ställda frågan (se ovan). 
Dis(s)a förefaller i stället att ligga nära riksspråkets dis, som ju inte är detsamma 
som dimma. Dis(s)an har därför inte mycket gemensamt med tjockan — och inte 
heller med skrugg och dur. Det har inte heller stimma, som på kartan ser lika 
ensamt ut som dis(s)a. Det är kartlagt bara i Ljusdal men finns (enl. OSD) också i 
Dalarna; det betyder 'dimma, imma, ånga' eller 'rå lukt'. 

I Dalarna, där dumma annars tycks vara vanligast, finns på två kartpunkter 
(Svärdsjö och Transtrand) damm,51  enl. OSD känt också från Möja samt — i 
något äldre källor — från Leksand, Mora och Orsa och från Bjuråker i Hälsing-
land. Det betyder 'ånga, vattenrök' och används om den dimma som bildas 
nedanför forsar eller vid vattenytan, när vattnet avkyls om hösten. Inte heller här 
stämmer fråga och svar; damm är ingen dimma som släpar efter marken. 

Gräshoppan har också många namn. På kartorna registreras endast »seman-
tiska motiveringar» men med hjälp av kommentaren, där de fulla formerna 
redovisas, kan man på svenskt område identifiera femton olika ord.52  Av dessa 
är fjorton sammansättningar; syrsa är ensamt simplex. Sex förleder — av vilka de 
vanligaste är tjär-, gräs- och äng- — kombineras på olika sätt med nio efterleder 
(-loppa, -spritta, -hoppa etc.). 

Det är dåligt med norrländska belägg; här dominerar annars ord på tjär-. 1 
Uppland och söder därom påträffas de med riksspråket gemensamma benäm-
ningarna gräshoppa, vårtbitare och syrsa. Dessa tre insekter representerar i 
realiteten olika arter. Den ställda frågan avser vårtbitaren: »tettigonia viridissima 
— den gröna eller grå insekt med mycket långa bakben som hoppar i gräset. »53  
Formuleringen bäddar som synes för svaret »gräshoppa». Det latinska namnet är 
nog till föga hjälp för folk i allmänhet. Syrsan förekommer i Sverige (enligt 

4°  Jämför att i England den ena av de två huvudekvivalentema, fog, uppges vara tjockare 
än den andra, mist (s. 19). 
5°  P. Möller, Ordbok öfver halländska landskaps-målet, 1858, s. 27. 
51  Damm anförs dessutom som sidobelägg från Dalby i norra Värmland. 
52  Antalet stiger ytterligare något om suffixvarianter tas med i beräkningen. 
53  Inget nämns om det typiska lätet. 
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Svensk uppslagsbok) bara inomhus men gemene man upprätthåller ingen skillnad 
mellan den och vårtbitaren som gnisslar vid vägkanterna. Emellertid kan man 
inte bortse från möjligheten att registrerade »dubbel- och trippelsvar» kan bero 
på att arterna hålls i sär. 

Till en del skall förmodligen de skiftande svaren ändå tillskrivas den diffusa 
artbestämningen. Samtidigt visar de vilken fantasi språket utvecklar vid namn-
givning. Hoppandet har fått ge namn i en rad språk, främst i väster och norr. 
Gräshoppan jämförs också med andra djur, förutom med det nämnda loppa med 
fåglar som tupp, stork, stare och papegoja och med hare, får, get och åsna. 
Hästen har stått fadder särskilt på slaviskt område och langusten, det hummer-
liknande skaldjuret, i så skilda språk som franska, spanska, rumänska och 
moldaviska. 

Stor spridning, i synnerhet österut, har onomatopoetiska bildningar, vilka är 
sällsynta i Västeuropa. De västligaste representanterna är syrsa i sydöstra Sve-
rige och enstaka cricri o. d. som anförs som sidobelägg från Frankrike.54  

Kartläggningen av namn på djur (och ,även växter) kan skapa problem, nämli-
gen i de fall då referenten är okänd i delar av området. Gräshoppan tycks finnas 
över hela Europa, även om beläggen är få i norra Sverige och Finland och helt 
saknas kring Kolahalvön. Men exempelvis mullvaden, näktergalen och storken 
finns inte överallt, inte heller lysmasken, hussnigeln, majs och andra sädesslag, 
eken och diverse andra träd, bär och buskar. Sådana ting efterfrågas i frågelistan. 
De punkter där företeelsen i fråga saknas bör lämnas tomma;55  det ord som 
eventuellt påträffas där är givetvis lånat eller riksspråkligt. 

Enhetligheten på kartan hänger, som ovan nämnts, till stor del samman med 
hur frågan är ställd. Den bör i möjligaste mån vara formulerad så att det mest 
övergripande begreppet — hyperonymen — erhålls som svar. 

Det har inte varit något problem att få fram hyperonymer för celesta fenomen 
som sol, regnbåge och t. o. m. måne, trots att en fullmåne ser helt annorlunda ut 
än en måne i ny eller nedan. Av dessa företeelser finns så att säga bara ett 
exemplar av varje. Det är däremot betydligt svårare att finna sammanfattande 
benämningar på, i synnerhet de mindre, vattnen. Också vissa av de kartlagda 
vädertermerna måste i dialekterna uttryckas exaktare än i det »grovsorterande» 
riksspråket, t. ex. dimma. För 'vind' har på svenskt område också redovisats 
blåst, vilket måste betraktas som en hyponym; en svag vind kan inte kallas 
b/åst.56  

I frågelistan har, enligt Itkonen s. 31, använts ett olämpligt ryskt nyckelord för 
'moln', vilket fått till följd att en hyponym med betydelsen 'mörkt moln' blivit 
överrepresenterad i svaren. Bland moln-orden finns också exempel på metaforis-
ka benämningar som gör intryck av att (åtminstone från början) vara hyponymer. 

I frågelistan anförs nyckelord på fem språk: franska, ryska, engelska, tyska 
och spanska. Det vore intressant att studera om nyckelorden eventuellt påverkat 
svaren inom dessa språkområden. 

Kartorna är att betrakta som primärkartor i den meningen att beläggen är 
ortsbundna och att ingen generalisering av den typ som alltid förekommer på 

54  Som sekundärt ljudhärmande kan väl uppfattas -tyta i södra Värmland och södra Norge 
samt ord för 'smed' i centrala Ryssland. 
55  Jämför ovan not 24. 
56  Däremot kan man säga att det blåser svagt. Verbet blåsa är alltså hyperonym, vilket 
inte substantivet blåst (och adjektivet blåsig) är. 
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sekundärkartor (med gränser och fält) är tillåten. Men kartbilden grundar sig på 
ett urval, eftersom endast vissa orter får representera den mångskiftande språk-
liga verkligheten och bara ett ord — dock förhoppningsvis det »riktigaste» — läggs 
in på varje sådan ort. Till följd av en dylik »punktbelysning» förblir mycket som 
finns mellan dessa punkter fördolt. Det är troligen ett fåfängt hopp att den 
aviserade publiceringen — nationsvis — av ALE-materialet skall kunna läggas till 
grund för mera detaljerade kartor, vilka i sin tur skulle kunna bilda en bättre 
utgångspunkt för dialektgeografiska resonemang beträffande spridningsvägar, 
novationer resp. arkaismer etc. Vinningen av publiceringen begränsas till nog-
grannare besked om uttal, former och sannolikt också betydelsenyanser. 

Några iakttagelser kan man ändå göra i fråga om enhet resp. splittring på 
nationell nivå och språkgruppsnivå. De begränsas i det följande till att gälla de 
större indoeuropeiska språkgrupperna. 

Splittringen är överlag stor på kartorna över de minsta vattensamlingarna. 
Tjärnen har många namn såväl i germanska som i romanska" språk. Slaviskan 
har tre huvudekvivalenter. Nordgermanskan är mest samlad; tjärn e. d. är känt 
överallt utom i Danmark, sydöstra Sverige (inklusive Gotland) och Finland. Sjö-
benämningarna är enhetliga på romanskt" (lac etc.) resp. på slaviskt område. 
Engelskan följer romanskan. För övrigt kan man inom germanskan urskilja ett 
västnordiskt vatten-område och ett östnordiskt sjö-område, till vilket också 
tyskan ansluter sig. På hav-kartan visar romanska och slaviska språk stor 
samstämmighet (mer, mora etc.); tyskan sällar sig i det här fallet till dem,58  
medan den övriga västgermanskan har den ena av de båda nordgermanska 
varianterna (sjö). 

Orden för flod visar största homogeniteten på slaviskt område. Västgermans-
kan har två huvudvarianter. Engelskan (river) följer franskan och portugisis-
kan.59  Även nordgermanskan har två ord. På kartan framträder inte den eventu-
ella betydelseskillnaden mellan å och iiiv.69  Sådan föreligger i svenskt riksspråk 
men är i dialekterna begränsad till centralare mål, inklusive dalmål (utom Väster-
dalarna). Älv saknas i isländskan, färöiskan och i sydskandinaviska61  och got-
ländska mål. Också i norrländska mål brukas å i allmänhet även om större floder 
(jämför t. ex. Ådalen). 1 västra Värmland och Dalsland däremot visar älv en 
tendens att tränga ut å som beteckning också för mindre vattendrag. (I Småland 
och Östergötland har älv fått en specialbetydelse: 'dike, kanal; underjordiskt 
vattendrag'.) 

Regnbågen kan i fråga om efterleden (huvudleden) visa upp ett enhetligt 
germanskt område med -båge e. d. gentemot ett lika enhetligt romanskt med arc 
e. d. Förleden (attributet) är (enligt karta 6C och D) av olika karaktär i skilda 
delar av Europa. Syd- och Öst-Europa har förhistoriska zoomorfa benämningar, 
på vissa håll avlösta av antropomorfa namn av hednisk eller kristen/islamisk 

57  Det framgår trots den korrumperade kartbilden (jämför ovan). 
58  Även finskan genom lån (men i o. d.). 

Övriga romanska språk har andra ord (rio e. d. resp. flume e. d.). Grekiskan har egna 
ord för de fem vattnen; den är splittrad i fråga om pöl och tjärn, mer enhetlig i fråga om sjö, 
hav och flod. 
60 Frågan täcker båda betydelserna: »le cours d'eau plus grand [:que le ruisseau] qu'on 
traverse par un pont». — Resonemanget som följer bygger på material i OSD:s huvudregis-
ter. 
61 1 Norge når (enligt karta 17) å upp i midlandsmålen. 
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karaktär. Detta äldre tillstånd har enligt kommentatorn Alinei i de tidigast 
industrialiserade länderna överlagrats av »avpersonaliserade» benämningar, ofta 
betecknande naturfenomen (regn, vatten, väder o. d.). På så vis har de gamla i 
folktro och religion förankrade namnen kommit att försvinna i Väst- och Nord-
Europa. Jag hänvisar till Alineis resonemang kring klimat- resp. kulturhypotesen 
s. 49 och till hans utmärkta sammanfattning s. 54. 

Trots den splittring som dimma-kartan visar på germanskt område kan man i 
nordiskan urskilja ett äldre skikt med tåka e. d. som på den skandinaviska halvön 
överlagrats av skodd(a) o. d. i väster och av en rad olika ord — med dimma som 
huvudekvivalent — i öster. Engelskans växling mellan fog och mist är påfallande. 
Tyskan (nebel) ansluter sig till de romanska språken, av vilka dock franskan i 
stor utsträckning går sin egen väg. Slaviskan har två ord. För 'moln' har 
västnordiskan och danskan bevarat sky, medan svenskan och de västgermanska 
språken har egna nationella ord (moln, cloud, wolke). Liksom på dimma-kartan 
är det romanska området relativt enhetligt. Slaviskan synes ha tre huvudekviva-
lenter. Hagel-benämningarna överensstämmer i de germanska språken; även 
slaviskan är enhetlig. Däremot har de romanska språken ett stort antal — ofta 
obesläktade — varianter. Kartan över måne avslöjar en viss splittring på slaviskt 
område, enhet däremot på romanskt (lune o. d.) och germanskt (måne etc.).62  

Orden för 'vind' går inom hela det germanska,63  romanska63  och slaviska 
området tillbaka på samma rot. Också snö har gemensam rot; snöbeteckningarna 
har i germanska, slaviska och baltiska språk64  initialt sn-, i romanska n-.65  
Samma sol lyser slutligen över allihop; här kan man notera att de västgermanska 
språken har en variant med -n i stammen (sun, sonne etc.), medan nordgermans-
kan och övriga indoeuropeiska språk har -1. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att av de germanska och romanska språk-
grupperna är romanskan ofta enhetligare; det som är enhetligt i germanskan är 
det i regel också i romanskan (sol, vind, snö, måne, -båge). I andra ord, t. ex. 
moln, hav, sjö, dimma, är romanskan enhetlig men inte germanskan. I enstaka 
fall följer västgermanskan romanskan; så gör tyskan på dimma- och hav-kartorna 
och engelskan på sjö- och flod-kartorna. I ett fall visar sig germanskan vara 
homogenast, nämligen när det gäller hagel. 

De ord som visar den största enhetligheten tillhör det äldsta skiktet i det 
indoeuropeiska ordförrådet. Inte bara sol och vind utan också snö var följaktli-
gen ett känt fenomen för de äldsta indoeuropUrna. J. Charpentier visar (i 
Jämförande indoeuropeisk språkvetenskap s. 39) att det omdiskuterade indoeur-
opeiska »urhemmet» bör lokaliseras till en trakt med »tempererat eller rentut 
kallt klimat». Det kan inte, som vissa skandinaviska och tyska forskare har velat 
göra gällande, ha legat vid södra Östersjökusten (a.a. s. 50); häremot talar 
nämligen det kända faktum att indoeuropeiskan saknar gemensamma ord för 
hav, sjöar eller större vattendrag (a.a. s. 40). Även - detta styrks av ALE-
kartorna. 

62  Här bortses från isländskt och uppsvenskt tung(e)I. 
63  Sporadiskt på tyskt och franskt, allmännare på spanskt område växlande med ord med 
betydelsen 'luft'. Motsvarande ord är (näst intill) allenarådande i grekiska och albanska. 

Likaså i gäliskan; keltiskan i övrigt har en rot med grundbetydelsen 'sprida'. Beträffan-
de färöiskan se ovan. 
65  Grekiskan har ett eget ord, bildat till en rot med betydelsen 'dålig årstid' e. d., vilken 
påträffas också i ukrainskan. 
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Det kan vara ett viktigt syfte med ALE-arbetet att bidra till att kasta ytterliga-
re ljus över frågan om var det indoeuropeiska urhemmet var beläget och över de 
olika stammarnas vandringsvägar. Den första publikationen har stött tidigare 
bekanta fakta; ett större antal kartor av liknande slag kan säkerligen bilda klarare 
mönster. 

Det mångskiftande icke-indoeuropeiska materialet, inlagt på ca en tiondel av 
kartpunkterna, är anmälaren tyvärr tvungen att lämna därhän. I en framtid då — 
förhoppningsvis — en asiatisk språkatlas ser dagens ljus, kommer många av dessa 
språk att kunna placeras i ett större sammanhang. 

Vissa kritiker menar kanske att ALE-pengarna skulle ge mer valuta om de i 
stället satsades nationellt. Emellertid kommer med stor sannolikhet ALE-arbetet 
att inspirera till monografier och på så vis komma dialektforskningen i de 
enskilda länderna till godo. Man kan dessutom hoppas att ALE skall stimulera 
studiet av språk i kontakt och av förhållandet mellan språk och kultur. 

ALE-presidenten vill se internationellt samarbete i större skala inte bara på 
det vetenskapliga planet; han menar att ALE skulle kunna bli en del i mänsklig 
strävan mot fred och ömsesidig förståelse. Det är ett högt mål. För att komma 
åtminstone en bit på vägen måste man göra reklam för ALE och medverka till att 
dess publikationer sprids. Anmälaren har härmed försökt dra sitt strå till 
stacken. 

Maj Reinhammar 

SUMMARY 

The long-awaited first part of the Atlas Linguarum Europae consists of a map 
volume and a volume of commentaries. The latter begins with a detailed intro-
duction by ALE President Mario Alinei, describing the organization of the 
project, methods, cartographic principles, and so on. The maps were compiled 
with the aid of a computer; Wolfgang Putschke and Robert Neumann describe 
this in more detail. The ALE covers an area bounded to the east by the Urals and 
the Caucasus Mountains, and its 'net' comprises some 2 500 points, 178 of them 
Swedish (not including 13 in Swedish-speaking areas of Finland). 90 per cent of 
the points cover Indo-European material, while the remainder represent Altaic, 
Basque, Caucasian, Uralic, and Semitic languages. The aim has been to achieve 
as even a distribution of net points as possible. As a result, at least as far as 
Sweden is concerned, there is considerable imbalance between population den-
sity and the number of localities surveyed. The sparsely populated parish of 
Vilhelmina, for example, has more points than any of the smallest provinces of 
southern Sweden. The map is on a scale of 1: 10 000 000. 

The first map volume concentrates entirely on nouns, containing maps for the 
following: sun, moon, fog, cloud, wind, rainbow (four maps), hail, snow, puddle 
(two maps), pond, lake, sea, river, and grasshopper (two maps). Fourteen of the 
maps are onomasiological, five (rainbow B—D and the grasshopper maps) are 
based on motivation for the names. Only one form is entered at each point. 
Additional forms are marked (though not consistently) with a number 2 on the 
map and listed in the commentary volume. The symbol used to indicate 'no 
response' should be scrapped; an empty point on the map can never be misun-
derstood. There are also certain shortcomings as regards legends and symbols 
and concerning transcription and transliteration (particularly of Greek material). 

The reviewer also touches on semantic motivations for names and the question 
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of dividing-lines between concepts, above all between different words for bodies 
of water. In quite a number of cases the answers entered on the maps and the 
definitions given in the questionnaires do not correspond all that weil. The 
problem of hyponymy is also raised. Finally the diversity and/or uniformity of 
the various maps is discussed. Diversity is greatest in the case of words for 
smaller bodies of water. The Romance languages are generally more uniform 
than the Germanic, with the exception of the hail map. The sun, wind, and snow 
maps are the most homogeneous. With more maps of a similar kind the ALE 
could help to shed light on the original 'homeland' of the Indo-Europeans and the 
migration routes of the various peoples. The results obtained so far confirm such 
facts as are already known. 

Some critics perhaps feel that ALE funds would yield a better return if they 
were used on a national basis. However, the ALE will without doubt prove to be 
a source of inspiration and will thus nevertheless benefit dialectology in indivi-
dual countries. 

Helge Sand0y, Norsk dialektkunnskap. Oslo 1985. 319 s., ill. ISBN 82-7099-
103-1. 
Det första man lägger märke till när man öppnar Helge SandOys drygt 300 sidor 
tjocka bok är att titeln verkar vara för snäv. I förordet förutskickar förf. också att 
han med »dialektkunnskap» avser både »målfOrekunnskap» och »språksosio-
logi». Kapitelrubrikerna vittnar om bredden i innehållet. Efter ett inledningskapi-
tel följer »Dialekten som system», »Tale og skrift», »Dialektgeografi», »Sosial 
variasjon», »Frå norrOnt til dialektane i dag», »Språkutviklinga i dag», »Tale, 
talenorm og skriftnorm», »Dialektkunnskap i skolen» och »Talemålsforsking». 
Som synes ingår också språkhistoria under »paraplyet» dialektkunskap. 

Även om förf. går mycket grundligt till väga, kan man inte läsa boken med 
behållning utan ett visst mått av kunskaper, speciellt i fonologi och grammatik 
men också i historisk lingvistik. Boken är pedagogiskt uppställd. Figurer, dia-
gram och tabeller underlättar överblicken, särskilt i de sociologiska avsnitten. 
Språkproven beledsagas av kartor för lokaliseringens skull. Dessutom förekom-
mer inte mindre än 49 språkkartor, varav många visar olika språkdrags utbred-
ning inte bara i Norge utan inom hela Norden. Jag återkommer till språkkartorna 
nedan. 

Femton prov på talspråk från olika delar av landet känns inte alls för långa för 
den tacksamme läsaren, vilket förf. tycks befara i en inledande brasklapp. Inga 
översättningar meddelas och sådana förefaller inte heller vara nödvändiga med 
tanke på den för det mesta starkt språkmedvetna norska publiken. (Texterna är 
fullt förståeliga också för en svensk.) Nio av de inspelningar som ligger till grund 
för texterna, är gjorda på 1980-talet; av de övriga är den äldsta från 1958. Det är 
således inget särskilt utvalt ålderdomligt språk som presenteras. Beträffande 
ljudskriften i språkproven se nedan. 

Varje språkprov åtföljs av en »grammatikkskisse», dvs, av en schematisk 
uppställning av foneminventarium och fonologiska regler, vidare av böjningssys-
tem och i förekommande fall av anmärkningar om viktigare syntaktiska drag. I 
en översikt av den syntaktiska variationen (s. 100-104) behandlas åtta företeel-
ser, t. ex. bruket av dativ, tempusbildande hjälpverb och viktigare ordföljdsfrå-
gor. Böjningsmönster och fonologiska regler illustreras genomgående av exem-
pel hämtade ur den aktuella texten. Fonologin har fått det största utrymmet över 
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huvud taget i boken men också motfologin är väl tillgodosedd. Ordförrådet 
berörs mycket flyktigt; de kartor som i det sammanhanget återges ur 0. Bandles 
husdjursterminologistudier har på grund av den starka förminskningen förlorat i 
läsbarhet. 

Dialekten betraktas som ett system av oppositioner. När en utveckling är 
genomförd, har språket nått ett nytt stadium, som i sin tur bildar grundval för 
nya utvecklingar. Distinktioner måste upprätthållas och eventuella »hål» i syste-
met tenderar till att utfyllas. Redundanta oppositioner försvinner eller blir dis-
tinktiva. Språkstrukturen själv innehåller alltså förutsättningarna för språkut-
vecklingen. Det är förklaringen till att samma utveckling kan äga rum på skilda 
ställen utan att någon gemensam yttre påverkan kan konstateras; Sand« näm-
ner som exempel på detta bl. a. segmentationen 11>d1 och nn>dn, vilken på 
Island är yngre än landnamet och som i så måtto inte stått under inflytande av 
utvecklingen i sydvästra Norge. 

Ett viktigt avsnitt ägnas åt problemet med dialektindelning. En sådan är inget 
mål i sig men har ett stort pedagogiskt värde. Tidigare försök att indela de norska 
dialekterna bygger på bara ett eller ett par kriterier, i första hand på förekomst av 
vokalbalans (»jamvekt») och ofta också på förekomst av tjockt I. Det har lett till 
en i vissa stycken geografiskt orimlig tudelning av dialekterna. Aasen tog med 
också apokopen som indelningsgrund, vilket medförde en tredelning: östan-, 
västan- och nordanfjällsmål. Hallfrid Christiansen, som i Maal og minne 1954 
redogör för olika försök till indelning av de norska dialekterna, kommer mot 
bakgrund av ytterligare ett par kriterier av rytmisk art fram till en fyrdelning; 
Aasens nordanfjällska mål delar hon upp i tröndska resp. nordnorska. Resultatet 
är en typologisk indelning som också är geografiskt invändningsfri. 

En dialektindelning bör utgå från novationer, särskilt från sådana som berör en 
frekvent företeelse och som är mindre sannolika, eftersom de är värdefullare 
som dialektskiljare än arkaismer och förutsägbara novationer (se K.-H. Dahl-
stedt 1972 s. 34 och 43 f.). SandOys indelning vill på liknande sätt spegla dagens 
språk och han bortser därför från språkdrag som är stadda på retur. Längst 
kommer man med morfologiska kriterier, vilka enligt Sand0y är stabilare än 
fonologiska och lexikaliska. Till grund för indelningen lägger han reduktionen av 
ändelsevokalen i infinitiv och svagt femininum, ett kriterium som enligt anmäla-
rens åsikt lika gärna kan räknas som fonologiskt. Till »kriteriehierarkin» +vokal-
balans/— vokalbalans, +apokope/—apokope, a-mål, e-mål resp. mål med -e i 
inf./-a i fem, fogar han — och går därmed ett steg längre än Aasen — ett fjärde 
»målmärke»: bevarandet av skilda ändelser i bestämd form av starkt och svagt 
fem., s. k. delat femininum. Dessa fyra kriterier ger som resultat tolv dialekt-
typer, vilkas geografiska utbredning redovisas på sexton kartor. Stadsmålen är i 
regel e-mål utan delat fem. och faller i typologiskt avseende ofta utanför de 
omgivande dialekterna. Dialektgeografikapitlet, som är bokens längsta —67 sidor 
— avslutas med en övning i analys och typgruppering/lokalisering av språkprov 
med hjälp av de fyra valda kriterierna. 

I det 65 sidor långa historiska kapitlet beskrivs språkliga förändringar, främst 
ljudutvecklingar, hela tiden med siktet inställt på resultaten i nutida talspråk. 
Läsaren får följa med i resonemangen kring (de inre) orsakerna till förändring-
arna; det ger en mycket god övning i att tänka »lingvistiskt». Förf. söker 
genomgående datera förändringarna, antingen absolut genom att anföra de äldsta 
beläggen, eller relativt genom att ställa dem i förhållande till andra övergångar. 
Härigenom framträder på ett tillfredsställande sätt ordningsföljden i språkut-
vecklingen (ljudövergångarna). Se t. ex. avsnitten om palatalisering s. 187 och 
assimilation s. 189 och avsnittet om analogi s. 211. 
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Något förvånad blir man över förf:s syn på förskjutningen i det bakre vokal-
systemet. Han menar att det är förskjutningen framåt av /u/ som utlöser kedje-
reaktionen (s. k. drag chain, s. 228). Den vanliga uppfattningen är ju annars att 
övergången /u/ > /u/ är en följd av, och således yngre än, övergången lo!> /u/. 
Drivfjädern är motståndet mot fonemkollisioner; det hotade fonemet knuffas 
uppåt—framåt i systemet (s. k. push chain). Se exempelvis D. A. Seip 1955 s. 147, 
G. Indreb93 1951 s. 116, V. Skard 1967 s. 88; jämför E. WessM 1965 §66. 

Sand« ger exempel som talar emot den gängse uppfattningen att språket går 
ensidigt mot sammanfall och förenklingar; sådana inträder bara när behov av 
språkliga distinktioner inte längre föreligger. Kasussystemet reduceras när ord-
följden blir fastare. (Orsak och verkan kan väl här diskuteras.) Slopandet av 
verbens personböjning bidrar inte heller till att information går förlorad; den 
böjningen är redundant, eftersom personen framgår av subjektet i satsen. 

När de norska språksociologerna intresserar sig för talet, ligger det i sakens 
natur att de studerar dialekten. Talspråk är i Norge i större utsträckning än hos 
oss ungefär detsamma som dialekt. Den sociala variationen ryms alltså inom 
dialektologins ramar; det är bakgrunden till bokens titel. Dialekten har — på 
samma sätt som sociolekten eller gruppspråket — en viktig identifieringsfunktion. 
Samtidigt är den en konserverande kraft, eftersom samhället/gruppen har vissa 
normer som håller utvecklingen i schack. Å andra sidan tål språket ganska stor 
variation — eller »slingringsmån» som är förf:s målande term — innan det går ut 
över förståelsen. Också olika attityder till språk liksom dialektala stereotypier 
tas upp till behandling och en rad sociologiska undersökningar som utförts av 
norska forskare redovisas; den mest kända är väl sjuttiotalets talspråksundersök-
ning i Oslo, TAUS. 

Utvecklingen går i riktning mot regionalmål; ett centrum blir språkligt mönster 
för en region. Spridningen från ett sådant centrum belyses av en undersökning av 
öppningsgraden hos /xl, vilken genomfördes av P. Trudgill i Brunlanes i Vestfold 
under 1970-talets förra hälft. 

Utskrifterna är fonematiska och det är det internationella fonetiska alfabetet 
(IPA) som används, något som kan tolkas så att boken är avsedd också för en 
publik som inte är förtrogen med Storms ljudskrift (Norvegia). I en bilaga visas 
hur de båda fonetiska alfabeten motsvarar varandra. I den jämförande tabellen 
har Norvegias tecken för det palataliserade n blivit felaktigt (jämför palatalt d, 1, 
t). För den som har skriftspråkets latinska alfabet i bakhuvudet, faller IPA:s 
tecken för de palataliserade dentala klusilerna alltför mycket ur ramen, t. ex. i 
/rej/, lvejiJ, /nyc/, /treor/ 'rädd', 'väldig', 'nytt', 'tretton'. Också accenternas 
placering — speciellt i främmande ord — leder till en början vilse (exempelvis i 
/pale'sti:neran/), när man är van vid de nationella alfabetens markeringar. IPA:s 
tecken för den halvöppna bakre rundade vokalen enligt den jämförande tabellen 
på s. 307 19/ påträffas inte i texterna; där används det traditionella tecknet /n/. I 
konsonantschemat s. 306 anförs det kakuminala 1 (med slag) bland vibranterna; 
IPA:s tecken /r/ antyder också släktskapen med r. I svensk och norsk ljudlära 
brukar detta ljud föras till lateralerna, vilket visar sig också i tecknens utform-
ning (4, D. Se Elert 1979 s. 48; jämför Malmberg 1980 s. 84. 

Tjockt 1 räknas av Sand« till retroflexerna, vilka han, enligt schemat s. 306, 
skiljer från alveolarerna. Han följer i så måtto Malmberg s. 74f. Elert däremot 
använder »retroflex» både om supradentaler och om kakuminaler (s. 47 f.). (P. 
Sjögren 1979 har en tredje uppdelning, s. 139.) Termen retroflex kan, enligt 
anmälarens mening, med fördel avskaffas; den vållar för det mesta förvirring, när 
den uppträder. Den säger ingenting om artikulationsstället; ändå används den 
såsom jämställd med labial, dental, velar etc. Termerna (apiko-)alveolar och 
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(-)kakuminal kan knappast missuppfattas. Eftersom IPA saknar tecken för andra 
kakuminaler än /r/, nyttjar förf. i stället tecknen /4, r, q, bi, något som direkt 
leder den som är van vid landsmålsalfabetet och IPA till supradentalerna, dvs. 
alveolarema. Det är bara i tre språkprov som en s. k. retroflex (här bortses från 
e har fonematisk status, så följderna av teckenförbistringen blir i texterna trots 
allt inte så vittgående. Oppositionen mellan alveolarer och s. k. retroflexer har i 
vissa mål visat sig vara svår att upprätthålla; det är det alveolara uttalet som ger 
vika (s. 237). 

I konsonantschemat saknas — slutligen — bakre r hjl. I de båda proven från 
Stavanger definieras det som en velar frikativa; alltså skulle det i schemat kunna 
ersätta lyl, eftersom det fonemet inte förekommer i utskrifterna. 

Kartor är en stor tillgång i en bok som skall användas som läromedel. Viss 
kritik kan ändå riktas mot kartorna i SandOys bok. Några av dem skulle rentav 
kunna utgå (och då tänker jag inte i första hand på de fyra kartor som visar — och 
upprepar — Oslos resp. Stavangers geografiska läge, något som måste vara 
bekant särskilt för den norska delen av läsekretsen). Samma sak åskådliggörs 
stundom på flera kartor. Karta 9 exempelvis visar vokalbalansens utbredning i 
Norden; karta 10 visar vokalbalans + tilljämning. Karta 9 är alltså överflödig. 
Vokalbalansen framgår till yttermera visso också på karta 11, som illustrerar 
apokopen och ändelsevokalernas utveckling. På samtliga kartor är det svenska 
vokalbalansområdet för stort. Bestämd form fem. sing. förekommer på fyra 
kartor. Två av dem (nr 12 och nr 45) belyser nasalbortfallet även i övriga 
Skandinavien. Dessvärre stämmer gränserna för bortfallet illa överens på de 
båda kartorna. Utbredningen av ändelserna -i, -e o. d. på karta 12 bör dessutom 
korrigeras. Karta 2, sekundär diftongering, och karta 6, palatalisering av Il och 
nn, behöver kompletteras; den senare kartan ger därtill det felaktiga intrycket att 
11 palataliseras i Skåne. Karta 4 generaliserar alltför mycket i fråga om uttalet av 
tjockt 1 för gammalt rå; sådant uttal är okänt bl. a. i Ovansiljan. 

De »allnordiska» kartorna är främst hämtade ur arbeten av E. Haugen, i någon 
mån också av 0. Bandle. De är sekundärkällor. Särskilt Haugens kartor är i 
många avseenden otillförlitliga; det är därför angeläget att stoppa deras vidare 
spridning. Enklaste sättet att skaffa korrekta upplysningar hade varit att ta 
kontakt med ULMA, som i samarbete med Ordbok över Sveriges dialekter 
reviderat Haugens kartor för de svenska dialekternas vidkommande. 

Vid sidan av de nyssnämnda »internationella» nordisternas arbeten är icke-
norsk litteratur synnerligen sparsamt företrädd i boken. Hänvisningar till sådan 
litteratur gäller främst engelska och amerikanska arbeten inom sociolingvistikens 
område. Även om den blomstrande norska dialektologin avkastar ständigt nya 
verk — otryckta »hovudoppgåver» icke att förglömma — finns det också svenska 
forskare som ägnat sig även åt norska dialekter; de hade kanske varit värda en 
notis i bibliografin eller i de värdefulla litteraturtips som avslutar varje kapitel. I 
avsnittet om talspråksforskning i andra länder saknar man som upsaliensare en 
upplysning om den verksamhet som bedrivs vid FUMS (Avdelningen för forsk-
ning och utbildning i modern svenska). Och i fråga om skriv- och läsundervisning 
på dialekt i grundskolan hänvisas till försök i Schweiz, England och USA; redan 
1961 disputerade svensken T. Österberg på en avhandling om liknande försök i 
Piteå. (Avhandlingen framlades inom ämnet pedagogik, vilket nog bidragit till att 
den är ganska okänd bland språkmän.) På senare tid har S. Hultgren behandlat 
ämnet dialekt och skola i övre Dalarna (1983). 

SandOys bok genomsyras av en positiv syn på dialekterna och av en optimis-
tisk tro på deras framtid. I avsnittet om dialekten i skolan visas hur dialekten kan 
vara en resurs i undervisningen. Den elev som har fått klart för sig att hans 
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dialekt har ett värde, får större självförtroende i språkligt avseende, han blir 
observantare när det gäller skillnader mellan tal och skrift och blir på så sätt 
förhoppningsvis en bättre stilist. Språklig mångfald bör inte bara tolereras; den 
är en tillgång som vi skall slå vakt om. Språkskillnaderna är sällan så stora att de 
hindrar förståelsen. Man förstår om man vill — det gäller både för Norge och för 
Sverige. Inte heller mellan våra båda länder är skillnaderna särskilt stora. 
SandOys bok är skriven på lättläst nynorska. Den tål att läsas på mer än ett sätt: 
det flitiga bläddrandet till trots sitter bladen fortfarande fast, konstateras till sist 
med tacksamhet av 

Maj Reinhammar 
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SUMMARY 

Helge SandOy's handbook of Norwegian dialectology contains a great deal more 
than its title promises. The most important chapters deal with dialect geography, 
sociolinguistics, and history of language. The latter chapter primarily describes 
sound changes, which the author generally attempts to date, in absolute or 
relative terms. His discussion of chronology provides a useful exercise in linguis- 
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tic thinking. An important section of the book is devoted to an attempt to classify 
the dialects of Norwegian, based on four criteria and resulting in twelve dialect 
types, whose distributions are shown on sixteen maps. The author, incidentally, 
is generous with maps throughout. However, it is a pity that he repeats some of 
E. Haugen's distribution maps, which are not always reliable, at least as regards 
Sweden. Fifteen samples of spoken language from various parts of Norway are 
followed by a schematic presentation of the phoneme inventories, phonological 
rules, and inflection systems of the dialects concerned. All the illustrative 
examples given are from the text quoted. Transcriptions are given in IPA, but 
translations are not provided. The majority of the recordings behind the texts 
were made in the 1980s; the language presented is therefore not particularly 
archaic. 

Figures, diagrams, and tables also make for clear presentation, especially in 
the sociological sections. SandOy's book is easy to read (it is written in New 
Norwegian), but requires some prior knowledge of the subject. Swedish univer-
sity students taking third- and fourth-term courses would, for example, find this 
a very useful textbook. 

Kerstin Brashers, Sing the cows home. A Folklore Field Study of the Swedish 
Fäbod (a mountain summer-dairy-farm). 248 s., ill. La Mesa, CA 92041, 1983. 
ISBN 0-933362-08-0. 
Bruket att under sommarmånaderna uppehålla sig med kreaturen i fäbodar har 
sedan länge varit föremål för omfattande undersökningar både i Sverige och i 
Norge. Av de många publikationer som därvid kommit till stånd och det material 
som samlats i våra arkiv, framgår med tydlighet, att fäbodbruket i Skandinavien 
visserligen uppvisar stora skiftningar vad beträffar såväl organisations- och 
ägoförhållanden som flyttningssystem, arbetsmetoder och språkliga uttryck, 
men att det trots detta ändå framstår som en enhet i jämförelse med motsvarande 
form av boskapsskötsel i det centrala Europas alpländer. Den största skillnaden 
ligger på det sociala planet: i det nordiska fåbodområdet är det kvinnorna som 
sköter boskapen men i Centraleuropas fäbodområden är detta huvudsakligen en 
manlig sysselsättning. 

En översiktlig framställning av det skandinaviska fäbodväsendets typer och 
former lades fram som en doktorsavhandling år 1980, dock inte av en svensk 
eller norsk forskare, som man kunde ha väntat, utan av en fransk kulturgeograf, 
Michel Cabouret. I sin avhandling, La vie pastoral dans les montagnes et les 
foras Scandinave, Paris 1980 (recenserad i denna tidskrifts årgång 1982), redo-
gör han systematiskt för det skandinaviska fåbodbrukets varierande former i 
relation till geografiska, topografiska och klimatiska villkor. Den folkloristiska 
sidan av fåbodväsendet berör han däremot inte. Nyligen har också en avhandling 
med en sådan inriktning kommit till stånd utanför Skandinaviens gränser, nämli-
gen i USA. Författaren Kerstin Brashers gör visserligen inte anspråk på att med 
sin undersökning täcka hela fäbodområdet i Skandinavien, men genom att hon 
inriktat sig på att behandla kvinnornas sociala och psykologiska villkor i fäbod-
sammanhang, har hennes arbete kommit att på en väsentlig punkt komplettera 
Cabourets framställning. Ovetande om varandras undersökningar har dessa båda 
författare, den ene i Frankrike och den andra i Kalifornien, USA, belyst Skan-
dinaviens fåbodväsen, men i fråga om såväl mål som metod är deras undersök-
ningar av helt olika karaktär. 
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Författaren till ovan rubricerade arbete, Kerstin Brorson Brashers, är född i 
Sverige och uppvuxen i Arboga. År 1956 avlade hon folkskollärarexamen vid 
seminariet i Linköping och emigrerade samma år till USA, där hon arbetat som 
mellanstadielärare i staterna Colorado och California. Efter fyra år i USA var 
hon färdig med en B.A.-examen i antropologi vid University College i Berkeley, 
California. Senare förlade hon sina studier till San Diego State University, där 
hon år 1981 fullgjorde M.A.-examen i mytologi och folklore. Under åren 
1982-1985 var hon anställd vid Old Town San Diego State Historic Park och 
sedan den 1 april 1985 är hon chef för The American Swedish Museum i 
Philadelphia. Vid sidan av denna tjänst ägnar hon sig åt att vara sagoberättare, 
huvudsakligen för vuxna. Detta lär vara en mycket uppskattad konstart, som är 
på väg att få allt större utbredning. 

Enligt uppgift i brev från Kerstin Brashers till recensenten är den bok, som här 
anmäls, en omarbetning av hennes avhandling för M.A.-examen med titeln The 
Swedish fäbod (mountain summer dairy farm). A folklore field study. Tyvärr har 
hon ingenstädes lämnat upplysning om på vilket sätt och i vilken utsträckning 
omarbetningen utförts. Att ur vetenskaplig synpunkt göra en rättvis bedömning 
av bokens innehåll är därför svårt. Även om man torde kunna utgå ifrån att 
faktainnehåll, idéer och synpunkter är desamma som i avhandlingen, måste man 
räkna med att författaren med denna bok vänder sig till en bredare läsekrets än 
enbart en akademisk. Därom vittnar kanske rubriken Sing the cows home. Den 
kan emellertid också motiveras av att ett relativt stort utrymme ägnas åt sången 
och musiken i fäbodarna. 

Att Kerstin Brashers gjort svenskt fäbodväsen till föremål för en undersökning 
beror sannolikt inte bara på att hon är svenska till börden utan lika mycket på att 
den amerikanska kulturantropologin — den disciplin som de flesta amerikanska 
folklorister är skolade i — under de senaste decennierna i allt större utsträckning 
gjort europeisk kultur till sitt studieobjekt. Detta beror på att man fått upp 
ögonen för att det rikhaltiga och unika historiska källmaterial, som finns i arkiven 
runt om i Europa, ger möjlighet till att här göra dagens kulturformer till föremål 
för lokala djupundersökningar på ett annat sätt än vad som är möjligt i USA. 
Denna historiska inriktning har ju sedan länge varit utmärkande för svensk och 
europeisk etnologi. Under senare tid har emellertid vetenskapsgrenen genomgått 
vissa förändringar. Nya skolor eller riktningar har framkommit och med dem 
sammanhängande metodologiska diskussioner, som i viss mån givit studiet av 
människan som kulturvarelse en ny målsättning. När funktionalismen, dvs, den 
forskningsinriktning som strävar efter att se hur olika delar av kulturen hör ihop i 
ett fungerande totalsystem, på allvar slog igenom, öppnades nya vägar för 
kulturanalyser av olika slag. Som en följd härav har folklivsforskningen fått 
behov av att närma sig grannvetenskaper såsom sociologi, ekonomisk historia 
och psykologi. Referenserna till historia, geografi och språk har ju länge varit 
mer eller mindre självklara för åtminstone svensk etnologi. De förändringar som 
skett består i att det inte längre är enbart de enskilda kulturelementen och deras 
inbördes förhållande som är föremål för forskningen utan också de faktorer och 
processer, som ligger bakom de kulturella yttringarna. Det har alltså med andra 
ord sagt skett en förskjutning från sak- respektive textcentrerade studier till 
kontextorienterad forskning, den senare med många olika infallsvinklar. Huruvi-
da dessa båda forskningsinriktningar är att betrakta som artskilda eller om de kan 
användas i kombination med varandra på ett eller annat sätt, därom går åsikterna 
kraftigt isär. 

En av Kerstin Brashers lärare var den i Europa inte okände amerikanske 
folldoristen D. K. Wilgus, professor i engelsk och anglo-amerikansk folksång vid 



164 Litteratur 

University of California, Los Angeles. Professor Wilgus är en av företrädarna för 
den kontextimiktade forskningslinje, som går under benämningen performans. 
Det är studiet av hur traditionen framförs, alltså rollspelet och allt vad detta 
innebär. I motsats till många av sina kolleger frånkänner Wilgus inte textanaly-
sen ett visst värde i samband med performansstudier. Men givetvis är han i likhet 
med alla utövare av dylika studier beroende av levande situationer, och som en 
följd därav måste dessa studier huvudsakligen göras synkrona. Fältarbete är 
därvid ett viktigt moment inom performansforskningen. Professor Wilgus un-
dervisar bl. a. i folkloristiskt insamlings- och fältarbete, och det är i detta 
sammanhang som Kerstin Brashers kommit i kontakt med honom. Visserligen 
nämner hon inte sin lärares namn vare sig i texten eller i litteraturlistan, men man 
torde kunna utgå ifrån att hon tagit intryck av hans undervisning och tillämpat 
den på sitt eget avhandlingsarbete. 

Av undertiteln på Kerstin Brashers bok framgår att hon bygger sin framställ-
ning på egna fältstudier. Dessa har hon gjort i form av intervjuer med personer, 
huvudsakligen kvinnor, som brukar arbeta i eller som i sin ungdom arbetade i 
fäbodar. Den första intervjun gjorde Kerstin Brashers redan år 1976, de övriga 
under en månads tid sommaren 1980. Sammanlagt har hon intervjuat 11 kvinnor 
och 3 män, varav 8 i Gagnef, 2 i Leksand, 2 i Orsa, 1 på Sollerön och 1 i Furudal i 
Ore socken. Den äldsta av hennes informanter föddes år 1899 och den yngsta år 
1937. Närmare uppgifter om personerna i fråga, t. ex. efter vilka principer de 
valts ut, deras sociala förhållanden eller hur intervjuerna utförts, lämnas inte, 
inte heller var de insamlade uppgifterna förvaras. Författaren har kompletterat 
sina egna intervjuer med liknande, dvs. självupplevda, berättelser ur litteratur, 
arkivhandlingar och inspelningar. För detta ändamål har hon — enligt källhänvis-
ningarna — besökt följande institutioner: Dalarnas museum, biblioteket och kom-
munalkontoret i Leksand, Sveriges Radio, Stockholm, Dialekt- och folkminnes-
arkivet i Uppsala samt Uppsala universitet. Med den sistnämnda något vaga 
källangivelsen avses av allt att döma de kulturgeografiska och etnologiska insti-
tutionerna, vid vilka under årens lopp åtskilliga uppsatser om fäbodväsen kom-
mit till. Nordiska museet och dess samarbete med den s. k. Fäbodkommitt&n 
vid Riksförbundet för hembygdsvård nämner hon visserligen inte, men det 
förefaller osannolikt att hon inte skulle ha tagit del av det material som tillkom-
mit som resultat av detta samarbete, eftersom hon känner till deras publika-
tioner. 

Som sig bör har Kerstin Brashers i inledningen förklarat vissa svenska termer 
för sina amerikanska läsare, däribland först och främst ordet fäbod. Redan i 
rubriken ger hon förklaringen »a mountain summer-dairy-farm» men använder 
här och var i texten ordet »forest» i stället för »mountain». Hon tycks emellertid 
inte ha gjort någon distinktion mellan uttrycken utan använder dem som synony-
mer och menar därmed att fäbodarna huvudsakligen var belägna i skogsklädda 
bergssluttningar. Hon citerar visserligen Sigvard Montelius, som pekar på ett 
vanligt missförstånd att fäbodar alltid skulle ligga högt uppe i bergen, men hon 
har för sin undersökning särskilt tagit fasta på sina informanters berättelser om 
den känsla av frihet och samklang med naturen och de skönhetsupplevelser som 
de fått i de högt belägna fäbodarna. Det svenska ordet 'fäbod' förklarar hon 
genom att översätta det ordagrant men ger samtidigt upplysningen att detta ord 
bara används i rikssvenska och där huvudsakligen i betydelsen fäbodställe, och 
att dialekterna i Dalarna i stället använder pluralformen 'fäbodar', oftast i den 
förkortade formen 'bodar'. Hon ger därvid exempel på dialektala former såsom 
'bua', 'budan', 'hudar', 'budo', 'budene'. Termer som säter, sälberg m. fl. tar 
hon inte upp till diskussion, trots att hon uppenbarligen tagit del av Lars 



Litteratur 165 

Levanders utförliga beskrivning av fäbodväsendet i "Övre Dalarnas bondekul-
tur". Hennes strävan att använda och översätta svenska termer på både red-
skap, byggnader och allehanda verksamhet, som kan spåras i hela boken, skulle 
ha underlättats betydligt, och ävenså skulle vissa felaktigheter ha undanröjts om 
hon rådfrågat Levander och Björklunds "Ordbok över folkmålen i övre Dalar-
na", vars hittills publicerade delar och resterande otryckta manuskript hon utan 
tvivel blev hänvisad till vid besöket i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 

Geografiskt har Kerstin Brashers koncentrerat sig på fäbodväsendets kärnom-
råde, norra Dalarna. Hon har ytterligare begränsat sin undersökning till att 
omfatta endast den typ av fäbodar, som brukar kallas långfäbodar, för vilka det 
utmärkande är att de är så avlägset belägna, att de kvinnor, som har hand om 
kreaturen där, lever praktiskt taget avskilda från byns gemenskap under större 
delen av sommaren. Att hon valt just denna typ av fäbodar sammanhänger med 
hennes önskan att bilda sig en uppfattning om vilken inverkan denna isolerade 
tillvaro haft på kvinnorna i fråga om såväl arbetsförhållanden som föreställnings-
värld. Hon har också prövat att få ett begrepp om hur ensamheten tagit sig 
uttryck i musik och muntlig tradition, hur det långa avståndet till fäboden 
förändrat friar- och festseder, hur medicinska problem lösts, hur eller om ma-
giska medel och metoder kommit till användning m. m. 

Eftersom Kerstin Brashers utgår ifrån att denna sida av fäbodlivet utvecklats i 
nära samklang med dess geografiska, historiska och ekonomiska villkor, har hon 
ansett det vara nödvändigt att först göra reda för inte bara fäbodarnas sociala och 
materiella kultur utan även den miljö, dvs, byn, som skapat de kvinnor som 
kunde klara av det ansvarsfulla arbetet och den isolerade tillvaron i fäbodarna. 
Hennes studie omfattar 15 kapitel, som avslutas med en utförlig sammanfattning, 
men egentligen består arbetet av tre ganska självständiga sektioner, av vilka 
endast den sista behandlar folkloristiskt material. 

I den första sektionen beskriver hon den geografiska, klimatologiska, historis-
ka och ekonomiska bakgrunden till fäbodväsendet samt dess olika typer och 
organisationsformer. Hon bygger givetvis denna redogörelse mindre på muntliga 
uppgifter än på redan gjorda undersökningar. Framför allt har hon försökt skala 
fram huvudpunkterna i de diskussioner som fördes av de svenska pionjärerna 
inom fäbodforskningen, etnologen Sigurd Erixon och kulturgeografen John Frö-
din. Även den norske historikern Lars Reintons synpunkter har hon relaterat, 
däremot inte Svale Solheims stora folkloristiska avhandling »Norsk sxtertradi-
tion», som är publicerad i samma serie. På det lokala planet har Sigvard Monteli-
us' omfattande undersökningar av fäbodväsendet i Dalarna varit av stor betydel-
se för hennes framställning. I sin utläggning om kreaturens och mjölkprodukter-
nas betydelse tar hon bl. a. upp hans på tiondelängder byggda resonemang om 
födans protein- och kalorihalt (Leksands fäbodar, 1975) och framhåller, att 
sommarens mjölkprodukter blev så värdefulla, därför att de utgjorde ett viktigt 
tillskott till en mathållning, som annars huvudsakligen byggde på en sädespro-
duktion, som var för låg för att ensam fylla kaloribehovet. Givetvis var slaktdju-
ren också ett viktigt tillskott i mathållningen. Men författaren har inte observe-
rat, att kreaturen också var värdefulla ur en annan synpunkt. Man fick av dem 
gödsel, som var förutsättningen för att sädesproduktionen kunde hållas på en 
någorlunda hög nivå. Detta vittnar om det nära sambandet mellan åkerbruk och 
boskapsskötsel. 

I redogörelsen för de komplicerade ägoförhållandena i Dalarnas fäbodar ger 
författaren en inblick i de svenska statsmakternas försök att medelst särskilda 
förordningar få till stånd att de genom arv och giftermål splittrade ägorna kunde 
sammanföras till större enheter. Detta var ett försök att rationalisera jordbruket, 
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och det avsåg givetvis inte bara Dalarna utan hela landet. Men de tre typer av 
skiftesförordningar som utfärdades i olika omgångar — storskifte, enskifte, laga 
skifte — kom inte att genomföras jämnt över hela landet, enskiftet t. ex. inte alls i 
Dalarna och Norrland. Storskiftet som tog sin början på 1750-talet — i Dalarna 
först 1802 — innebar inga genomgripande förändringar för själva fabodlivet. Man 
hade visserligen rätt att anlägga fäbodar på den lott man erhöll efter skiftet, men 
betesgången förblev gemensam. Först laga skifte, den jorddelningsform, som 
infördes genom 1827 års skiftesstadga och som under loppet av 1800-talet genom-
fördes på de flesta håll i landet — i Dalarna finns dock ännu många oskiftade byar 
— har medfört en betydligt radikalare fördelning av ägoarealerna än de tidigare 
skiftesformerna och har därigenom bidragit till stora förändringar i levnadsför-
hållandena. Kerstin Brashers tar endast upp storskiftet (the big redistribution) 
till behandling och ger därvid exempel på hur ägosplittringen tedde sig och hur 
svårt det var att komma till rätta med den. 

I den senare delen av den första sektionen lämnas en redogörelse för levnads-
sätt och arbetsförhållanden i fäbodarna. I kapitel efter kapitel beskrivs de olika 
byggnaderna på fäbodvallen, verktyg och redskap för olika ändamål, konstnärlig 
verksamhet, bomärken, smör- och ostberedning, mat och matlagning, tillverk-
ning av diverse föremål, stickning, sömnad och liknande sysselsättningar, hö-
skörd och först som sist skötseln av korna, vallningen och buföringen. Här har 
författaren kunnat använda sig av sina informanters berättelser i högre grad än i 
de tidigare redogörelserna, men även här har litteratur tillgripits i stor utsträck-
ning. 

I den andra delen av boken (kap. 7-9) diskuterar författaren byarnas sociala 
struktur och organisation, däri ingående även de organisationer som fanns speci-
ellt för skötseln av fäbodarna, samt befolkningens ekonomiska villkor, som bl. a. 
tog sig uttryck i försäljning av hantverksprodukter och säsongvisa s. k. arbets-
vandringar. I dessa förhållanden finner hon förklaringen till att kvinnorna så 
gärna begav sig till fäbodarna, trots att det var ett mycket hårt och ansvarsfullt 
arbete, som väntade dem där. De fick nämligen därigenom å ena sidan en extra 
inkomst och å andra sidan ett självständigt arbete, som gav dem ett anseende 
jämförbart med männens. Detta svetsade samman dessa kvinnor till en grupp 
med en egen identitet. Som en bekräftelse på dessa synpunkter återger Kerstin 
Brashers i sista kapitlet en leksandskvinnas berättelse om sina erfarenheter av 
fäbodlivet under en lång följd av år. 

I den tredje och sista avdelningen (kap. 10-15) lämnas en exposé över de 
genrer, som av tradition brukar kallas folkloristiska: folktro och sägner, folkme-
dicin, folkmusik osv. Avsikten därmed är att visa hur dessa genrer genom 
anpassning till fäbodarnas struktur tagit sig uttryck, som skiljer dem från samma 
genrers utformning i byn. I sin iver att visa att en dylik divergens verkligen kan 
spåras har hon ibland pressat materialet väl hårt och hon har dessutom varit så 
mån om att notera varje liten folkloristisk kategori att den vällovliga avsikten 
nästan drunknat i mängden av exempel på former och kategorier. När det gäller 
folktrons gestalter har hon valt att ge närmare exempel på föreställningarna om 
troll, näcken, Randa (Rånda) och vitterfolket (vittra, vittror). Ord på vitter- för 
den sistnämnda kategorin existerar inte i Dalarna, men denna omtalas desto 
mera i de norrländska landskapen, där föreställningar och sägner om vittror är 
legio. Liknande föreställningar uppträder visserligen också i Dalarna, om än inte 
i samma mångfald, men där talar man i stället om underjordiska, småfolk eller 
'råandar'. Det skulle kunna tänkas att Kerstin Brashers velat använda beteck-
ningen vitterfolket som en terminus technicus. Men sannolikt är det fråga om en 
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missuppfattning från hennes sida av samma art som hennes påstående att byns 
motsvarighet till `vittror' är `vättar'. Hon gör emellertid inget försök att förklara 
denna språkliga divergens. Båda orden härrör visserligen ur samma ordstam, 
men en utveckling har skett efter två linjer, varvid vitter-benämningen stannat i 
Norrland huvudsakligen som benämning på kollektiva väsen och vätte i mellers- 
ta och södra Sverige som benämning på ett solitärt väsen. Givetvis är inte 
benämningarna det avgörande när det är fråga om att analysera folktroföreställ-
ningar. Med rätta har också Kerstin Brashers fäst uppmärksamheten på att en 
och samma föreställning eller sägen kan avse än det ena, än det andra av 
folktrons många väsen. Till dels kunde hon ha fått en förklaring på detta 
fenomen, om hon tagit upp benämningen Randa (Rånda) till granskning. Den 
uppfattas numera oftast som ett namn på skogsfrun — skogsrået, men språkligt 
går den tillbaka på verbet råda, vars presens particip-form rådande blivit ett 
nomen agentis för väsen av skiftande och obestämd karaktär och med den 
underförstådda betydelsen att de rådde eller härskade över något eller på någon 
plats. Benämningar vari ordet rå, råd, rådande och liknande på ett eller annat 
sätt ingår, finns i hela landet, inte minst i Dalarna. I detta landskap finns ett stort 
antal varierande benämningar av detta slag inte bara på kollektiva väsen av 
obestämd karaktär utan även som benämning på ett solitärt väsen, rådan, 
rådandan. I senare tid har denna benämning på sina håll kommit att fixeras som 
ett egennamn, Rånda, Randa. 

Ett relativt stort utrymme av boken ägnas åt musiken i fäbodarna. Här kan 
man ana att Kerstin Brashers rönt starka impulser från sin lärare professor 
Wilgus. En annan person som haft stor betydelse för hennes framställning i detta 
sammanhang är uppsalaforskaren Anna Johnson, som specialiserat sig på fäbod-
musik, framför allt de vokala locklåtarna, vars form hon undersöker i förhållande 
till deras funktion. Kerstin Brashers redogör för alla typer av musik, både vokal 
och instrumental, locklåtar och signaler, t. o. m. koskällorna, och lämnar därvid 
uppgifter såväl om teknik och funktion som om den känslomässiga sidan av 
musikutövandet. 

Efter en sammanfattning av resultatet av sin undersökning, i vilken också ges 
några glimtar om dagens fäbodväsen, följer källhänvisningar. De är numrerade 
1-129. Därav är 1-14 en förteckning över de personer som intervjuats, 15-27 
opublicerade manuskript, 28-31 inspelningar, 32-80 artiklar i tidskrifter och 
81-129 enskilda böcker. I texten hänvisas till källorna med hjälp av dessa 
nummer jämte sidnummer. Tyvärr nämns i texten inte så sällan namn, som inte 
kan återfinnas i källförteckningen, beroende på att de ingår i samlingsverk med 
flera författare eller på att de är namn på informanter till andra författare. Bland 
citaten finns en hel del uppgifter som hämtats från andra landskap än Dalarna, 
men detta får läsaren inte veta med mindre än att han själv slår upp de samlings-
verk, som författaren hänvisar till. 

Boken är illustrerad med ett 30-tal fotografier, teckningar och kartor, av vilka 
de flesta gjorts av författaren själv. Tyvärr kommer inte fotografierna till sin rätt 
på grund av bokens tekniska utförande. 

Kerstin Brashers' undersökning präglas av en funktionalistisk grundsyn i det 
att hon starkt framhåller samspelet mellan historiska, geografiska, ekonomiska 
och sociala faktorer. Men hon behandlar fäbodväsendet med en annan målsätt- 
ning och därmed också en annan metodisk hållning än man tidigare varit van vid. 
Hon söker visa att omformningar av kända kulturformer i fäbodarna ägt rum i 
förhållande till dessas speciella miljö. Därvid betonar hon starkt anpassnings-
processen och ger på så sätt sin undersökning ett traditionsekologiskt perspek- 
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tiv. Genom att inrikta sin undersökning på kvinnornas liv har hon lyckats 
avgränsa en identitetsgrupp, inte bara på basen av kön utan i relation till 
ekonomiska och psykologiska villkor. 

Undersökningen ger — i den form som den fått efter omarbetningen — sina 
läsare en inblick i de dalska vallkullornas levnadsvanor och tänkesätt. Bilden 
förstärks av att författaren låter sina berättare själva komma till tals. Hon 
behandlar dem därvid på ett nästan familjärt sätt i det att hon ofta nämner dem 
enbart med deras förnamn eller också anför »en gammal man» eller »en gammal 
kvinna» som sagesman. Detta kan givetvis vara ett medvetet stilistiskt drag, som 
tillkommit vid omarbetningen av avhandlingen till bokform. Den avslutande 
meningen i boken blir på detta sätt mycket effektfull. På frågan om hur det kan 
vara att dö, svarar »en gammal man», att det väl är som att komma till en 
långfäbod. Denna replik är i själva verket hämtad ur Rune Lindströms folkliga 
skådespel »om den wäg som till Himla bär». 

Det som i denna recension anmärkts på eller efterlysts har kanske fått en 
annan utformning i själva avhandlingen, som är nästan 100 sidor längre. Huru 
därmed än förhåller sig så är boken på sitt sätt ett viktigt kulturhistoriskt bidrag, 
inte minst för den kvinnohistoriska forskningen, samtidigt som den är en under-
hållande läsning, för utländska läsare kanske rent av exotisk. Att den tagits emot 
med stort intresse, därom vittnar det faktum att den första upplagan redan är 
slutsåld och att en ny är under utarbetande. När denna recension kommer i 
tryck, torde andra upplagan av Kerstin Brashers bok om den svenska fäboden 
sedan hösten 1985 ligga på bokhandelsdiskarna, publicerad i Welcome Press, 
2701 Queen Anne Av., North Seattle, WA 98109. 

Asa Nyman 

SUMMARY 

Kerstin Brashers, Sing the cows home. A folklore field study of the Swedish 
fäbod (a mountain summer-dairy farm) 
Kerstin Brashers, bom in Sweden, graduated from the School of Education, 
Linköping, before moving to the United States in 1956. She holds a BA in 
Anthropology from University College in Berkeley, has taught at elementary 
schools in California and Colorado, and in 1981 she received her MA in Folklore 
at San Diego State University. Since 1 April 1985 she has been the director of the 
American Swedish Museum in Philadelphia. 

The book reviewed is a revised version of the author's BA dissertation. It is 
based on her own fieldwork, which took the form of interviews with women who 
used to be or still were responsible for tending cattle and looking after milk 
production in the summer months in the fäbodar (mountain dairy farms or 
shielings) of Dalarna, remote from the home farms. Her aim is to explore how 
these women were affected by their isolated existence, in terms of working 
conditions and the world of the imagination. She also attempts to gain an 
understanding of how their loneliness found expression in music and oral tradi-
tion, how the great distance from their home villages changed courtship customs 
and festivities, how medical problems were solved, and so on. Since she works 
on the assumption that the way of life at the fäbod evolved in close harmony with 
geographical, historical, and economic circumstances, she not only gives an 
account of the social and material culture of these mountain dairy farms, but also 
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of the environment—the village—which produced women able to cope with the 
responsible work and isolated existence involved. The fieldwork was carried out 
by the author in the summer of 1980, when she also visited archives and 
museums in Dalarna and university departments in Uppsala and Stockholm. 

Harald Fors, Ordbok över Öre-Långselemålet — en svensk dialekt i södra Lapp-
land. Umeå 1984. 252 s. 111., litt. ISBN 91-86372-00-9. (Skrifter utgivna av 
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie A. Dialekter Nr 5. 
ISSN 0280-5553.) 
En ny ordbok över ett sydvästerbottniskt eller om man så vill lappländskt mål 
har glädjande nog sett dagens ljus. Författaren Harald Fors är uppvuxen i 
Långsele by i Örträsks församling i södra Lappland, här kallad Öre-Långsele, 
och det är dialekten i denna by med dess grannbyar i Örträsks socken som 
behandlas. Författaren har dels själv upptecknat det ordförråd han och andra 
bybor kunnat minnas, dels också excerperat bandupptagningar som gjorts i Öre-
Långsele. För att undersöka uttalsvarianter och betydelseskillnader m. m. har 
inspelningar gjorts även i byn Örträsk och på ett antal orter inom Lycksele 
socken, men såvitt jag förstår har dessa icke direkt utnyttjats för ordboken. På 
grundval av det sålunda samlade materialet har Harald Fors sedan utarbetat 
ordboken med stöd från Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, i 
vars skriftserie den ingår. Till boken har fogats ett förord av professor Karl-
Hampus Dahlstedt jämte en inledning av författaren, som redogör för dess 
tillkomst. 

Såsom framgår av förordet är författaren själv icke språkman utan har varit 
elektronikingenjör till yrket. Han har emellertid lagt ned ett hängivet och omfat-
tande arbete på att dokumentera sin hembys dialekt, och de i bokens litteratur-
förteckning upptagna arbetena visar att han tillgodogjort sig en hel del språkve-
tenskaplig litteratur. Vid bedömningen av ordboken måste man visserligen hålla i 
minnet författarens avsaknad av egentlig språkvetenskaplig utbildning, men då 
boken dels i slutskedet granskats av två framstående dialektologer av facket, och 
dels blivit utgiven i DAUM:s skriftserie, torde man ha rätt att hysa vissa 
förväntningar och att ställa krav på riktigheten och exaktheten i dess uppgifter. 

Efter förord och inledning har infogats en karta jämte ett par sidor med 
fotografier av bebyggelsen i Öre-Långsele. I bildtexterna ges också vissa upp-
gifter om byns och gårdarnas historia. Man får därigenom en värdefull belysning 
av det geografiska och historiska sammanhang i vilket dialekten hör hemma. 
Intressant är att de första bebyggarna (1741) kom från byn Knaften i Lycksele 
socken men tillhörde den kända örträsksläkten Hilduinen (Örträskfinnarna). En 
andra nybyggarfamilj kom från Gäddträsk i Lycksele socken. Dialekten i Örträsk 
brukar tillsammans med målen i Nordmaling och Bjurholm räknas till övergångs-
målen mellan Ångermanland och Västerbotten, men närmaste släktskapen visar 
den måhända med det sydvästerbottniska målet i Lycksele, vilket man av 
historiska skäl också väntar sig. Örträsk utgjorde tidigare kapellförsamling i 
Lycksele pastorat och utbröts som egen socken först 1887. 

Till de inledande avsnitten hör också en föredömligt klar redogörelse för den 
ljudbeteckning som använts och övriga anvisningar för ordbokens begagnande. 
Utöver vanliga bokstäver har krävts bara fyra extra tecken: å, ö, £ och w. I viss 
mån synes principen ha varit att på ett enkelt sätt beteckna målets fonem eller 
minsta betydelseskiljande enheter, vilket ju är en både sund och lovvärd och 
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objektivt hållbar metod. Vid sidan av fonemen har dock en del mer påfallande 
allofoner fått egna tecken. 

Till den goda bilden av målets ljudsystem bidrar också de minimala par som 
anförs för oppositionerna a :å och ö :ö. Vid ett noggrannare studium av ordbo-
ken måste man dock ställa sig frågan huruvida kort ö och kort ö verkligen hålls 
isär som skilda fonem i den form av dialekten som här upptecknats. Man 
upptäcker snabbt ett stort antal fall där ordboken har kort ö i stället för väntat 
kort 6 och vice versa. Listan på ord som tecknats med kort ö i stället för väntat 
kort ö kunde göras mycket lång. Exempel från bokstaven k: kass m., knöbb m. 
'knubb, kulle', knöpp m. 'knopp', knörr m. 'knorr', knö'ttru adj. 'knottrig', 
kröbb f. 'krubba', kröpp m., ködd m.'kudde', köjj f. 'koja', kökk f. o. m. 'kocka, 
kock', kökks v. 'koxa', köikksik m. 'lavskrika', kö' kka£ n. 'kuckel', kö`kked v. 
'kuckla', kö`mma v., könnt m. 'kont, ränsel', könst m. o. f. 'konst', kö'nta'nt adj. 
och adv., käpp m. o.v körj m., körp m.o.v., kärv m., köst v. En egendomlig 
motsättning påträffas också mellan verbet lökk 'locka, kalla' med ö och substan-
tivet lökk n. 'lock' med ö, där man i båda fallen har skäl att vänta sig ö. 

Det motsatta förhållandet, att man påträffar ett kort 6 i stället för ett väntat 
kort ö, är ovanligare men förekommer dock, exv. pösst (pret. och sup. av pö:s 
'flåsa'), snefft (pret. o. sup. av snö:p 'snöpa') sökkt (pret. o. sup. av sö:k 'söka'), 
össt (pret. o. sup. av ö:s 'ösa'), och a:',galösst (n. av a:`galö:'s) men däremot 
/össt (n. av /ö:s). De böjda formerna borde rimligen ha den korta vokal som 
svarar mot vokalen i grundformen, dvs. ö. Man väntar sig därför att alla här 
anförda former skulle ha samma vokal eller kort ö och således heta lösst, 

össt osv. Preteritum av s6:`va 'sova' uppges tvärtom av ordboken 
heta sövvd i stället för väntat sövvd. Vidare uppträder kort å för väntat kort ö i 
några enstaka ord såsom fröjj v. 'hoppa över stängsel', hävd f. 'gödselstad' (jfr 
Larsson—Söderström 1979, hyvd s.), mökks v. 'maka på sig', mörg v. 'pyra', rök 
f. 'tjäderhöna' (s. 18 — jfr 'röj f., s. 170). Man kan dessutom ställa sig tveksam 
till om det faktiskt föreligger någon kvalitetsskillnad i uttalet av vokalen i 
fisknamnet mörtt och neutrumformen mörtt (må:rt) av mörk adj. I Lycksele- och 
Stenselemål, som bör ligga förhållandevis nära Öre-Långselemålet, tycks det 
heta mörk eller ev. mörk i grundformen och möyt eller ev. mörtt i neutrum. 
Fisknamnet torde ävenledes riktigast kunna skrivas mörtt, såvida inte något 
slags riksspråks- eller läsuttal trängt in i dialekten. Det hade i detta sammanhang 
varit intressant att också få en uppgift om neutrumformen av adjektivet mör som 
jämförelse.' 

Det vill av detta material synas som om ett sammanfall ägt rum i målet mellan 
ursprungligt kort ä och kort ö. I sådant fall hade det emellertid varit bättre att 
teckna samtliga korta vokaler i hithörande ord som ö än att ge sken av att en 
skillnad existerar som i själva verket inte längre upprätthålls. Man hade då 
undvikit alla misstag och även givit en sannare bild av tillståndet i den dialekt 
som ordboken avser att dokumentera. Frågan om existensen av ett särskilt 
kortvokalfonem 6 i Sydvästerbotten och södra Lappland vid sidan av ett kort ö 
har tämligen utförligt behandlats av Åke Hansson i en uppsats i Svenska lands-
mål 1983, där han även berör förhållandena i Öre-Långselemålet. Upphävandet 

1  Vid citering av ord ur andra källor än Fors' ordbok har jag överfört deras ljudbeteckning 
till den som Fors använder, bl. a. för att underlätta jämförelse mellan olika belägg. Citat ur 
den tryckta källan Larsson—Söderström 1979 har dock givits med bibehållande av källans 
beteckningssätt. I de fall där ingen källa är särskilt angiven är beläggen hämtade ur 
ULMA:s samlingar in 16:o. 



Litteratur 171 

av oppositionen : ö är ganska utbrett i dessa mål och synes vinna allt större 
terräng. Denna tendens till en övergång av kort 6 till kort ö eller — vilket är 
samma sak — sammanfall dem emellan kan enligt Gusten Widmark beläggas 
redan hos Pehr Stenberg i Ordbok över Umemålet (1804), där oppositionen dock 
i huvudsak är bevarad (Stenberg 2, 1973, s. 64). De slutsatser Åke Hansson drar 
rörande de fonematiska förhållandena i fråga om kort 6 och kort ö i Öre-Långsele 
synes mig osäkra. Ett enstaka minimalt par som lödd 'filtsko' : lödd 'lödde; lött' 
(av lä v. 'löda') är föga bevisande. Jämför härmed ködd 'kudde' i stället för 
väntat ködd i ordboken. För att korta ö och ö skall kunna betraktas som skilda 
fonem bör oppositionen kunna beläggas inte bara i något enda kanske osäkert 
fall, utan det bör enligt min mening också krävas att de språkhistoriskt och 
strukturellt skilda kategorier av ord som skall ha kort 6 respektive kort ö också 
någorlunda konsekvent hålls fonetiskt skilda. Den regellöshet som ordboken 
uppvisar i fråga om fördelningen av korta ö och ö i ordförrådet kan näppeligen 
förstås annorlunda än att oppositionen dem emellan inte bara såsom Åke Hans-
son hävdar »vore på väg att upphävas» utan att den faktiskt redan är upphävd, 
kanske sedan avsevärd tid tillbaka. Törhända har författaren låtit sig påverkas av 
sina försök att upprätta ett balanserat fonemsystem, kanske också av beteck-
ningssättet i tidigare publicerade västerbottniska och ångermanländska ord-
böcker. 

Annorlunda förhåller det sig synbarligen beträffande oppositionen a :ä, då 
skillnaden dem emellan både som långa och korta förefaller att klart upprätthål-
las, vilket framgår av ordpar som gall 'gall' : gäll (pret. av fäll v. 'vara möjligt, 
låta sig göra'), hann 'hand': hånn 'hann', va:r n. 'var': vå: r adj. 'var, försiktig' 
m. fl. Fördelningen av dessa fonem i ordförrådet tycks också svara mot vad man 
har skäl att vänta sig om man jämför med granndialekterna. 

I fråga om beteckningen av konsonanterna kan man också lägga märke till ett 
par avsteg från den fonematiska principen. Tonlöst 1, som i ordboken tecknas hl, 
tycks bara uppträda i uddljud i mer eller mindre fri variation med si, t. ex. i ordet 
sli:p (hli:p) f. 'läpp', och får väl i så fall betraktas som en fakultativ variant eller 
realisation av fonemförbindelsen si. Det w som enligt ordbokens uppgift i dialek-
ten förekommer efter k och g är kanske något mer svårtolkat i fonematiskt 
avseende. Efter k tycks det i vissa ord växla med v, t. ex. kvast (kwast), kväll 
(kwäll), medan för andra ord endast uppges uttal med w, t. ex. kwä:£e v. 
'kvälja', och åter andra endast tycks ha v, t. ex. kva:rn, kvi:g 'kviga'. Efter g är 
det endast belagt i orden gwi:t 'vit' och gwi:'tn 'vitna', och dessa två belägg 
uppges härröra från en enda person. Här är det uppenbarligen fråga om rester av 
ett äldre system, som innehållit ett w i konsonantförbindelserna kw- och gw-, 
möjligen även tw- (tjw-), varvid gw- motsvarar äldre hw-. I äldre sydvästerbott-
niskt mål motsvaras detta gw- av w- (Dahlstedt—Ågren 1954, karta 6). Se härom 
även ordbokens inledning, s. 7-8. 

Ytterligare en företeelse som gäller ljudbeteckningen kan här tas upp till 
granskning. I fråga om kvantiteten sägs att vokalen i tryckstarka stavelser är 
lång, om den följs av ett enkelt konsonanttecken eller står sist i ordet. Regeln är 
enkel nog men täcker måhända inte helt den språkliga verkligheten. I löpande tal 
inträffar ju att lång vokal i utljud förkortas i vissa ställningar i frasen, även om 
ordet i fråga är relativt tryckstarkt, så t. ex. i frasen ta på 'börja', pret. to på, 
såsom i Nordmaling (ULMA 23044) och Lycksele (ULMA 4825). Denna förbin-
delse med ta är dock ej belagd i Fors' ordbok. Vidare kan vissa enstaviga ord 
med utljudande vokal, exv. ko, sko, sjö bilda sammansättningar med tryckstark, 
kortstavig förled, exv. sko'ba:'n 'skoband' (Bjurholm, ULMA 15240), ko'jä:v 
'ko-giva' (Nordmaling, ULMA 19600), ko'bå:'s (Örträsk, Ulma 6614), sko`ma.- 
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kar (Nordmaling, ULMA 19600), ko'dy'nga, sko'hö:, sjö' stra'nna (Vilhelmina-
Dikanäs). Av ordbokens redovisning av sammansättningar på ko- och sko-
framgår det ej klart huruvida förleden i dessa uttalas med lång eller kort vokal. 
Det vill närmast synas som om förleden skulle vara långstavig, men med känne-
dom om förhållandena i vissa omgivande mål måste man fråga sig, om den inte 
lika väl kan vara kortstavig även i Öre-Långselemålet. Beträffande kvantitet och 
accentuering i sammansättningar på ko-, sko- och sjö-, se Dahlstedt 2, 1962:62 if. 

Särskilt tacksam blir läsaren av en dialektordbok, när han såsom här i slutet av 
de inledande avsnitten hittar en kortfattad grammatik. På fem sidor redogör 
författaren för målets vanligaste böjningstyper hos de tre största ordklasserna: 
substantiv, adjektiv och verb, och Fors är härvidlag utförligare än tidigare 
författare av ordböcker från Västerbotten och Ångermanland. Särskilt förtjänst-
full är den detaljerade redovisningen av målets rätt invecklade böjning av adjekti-
ven i förenad och självständig ställning. I det avsnitt av den grammatiska 
inledningen där substantivens böjningstyper (s. 20-21) redovisas anges i vissa fall 
en alternativ form för opl. likalydande med osg., som sägs användas främst efter 
räkneord. Företeelsen omnämns även på s. 7 i författarens allmänna inledning. 
Detta gäller främst enstaviga neutrer men enligt ordboken även exv. öra, där-
emot ej typerna sänke och stycke, och vidare vissa typer av maskulina och 
feminina substantiv, som det vill synas gamla kortstaviga svaga substantiv 
(hage, fluga, stuga), samt sådana substantiv som i målet slutar på vokal (sko, 
månad, ko). Över huvud taget är det få paradigm i målet som har skilda former 
för opl. och bpl. Särskild form i opl. har dock gamla kortstaviga enstaviga 
maskuliner (dag) och maskulina och feminina rotnomina (fot, strand) och egen-
domligt nog även agg 'eda'. Detta förhållande har säkert bidragit till att obe-
stämd pluralis har haft svårt att hävda sin ställning som en särskild formkategori i 
målet. Att beskriva böjningen av enstaviga neutrer så att former som taka 'tak', 
stråa 'strå', bera 'bär' och husa 'hus' skulle vara att rubricera som obestämd 
pluralis kan emellertid starkt ifrågasättas. Det verkliga förhållandet är väl i stället 
att opl. är lika med osg. (tak, strå, ber 'bär', hus, bån 'barn', får, la:m 'lamm') 
liksom i riksspråket, men denna form har en till skillnad från riksspråket starkt 
inskränkt användning i det att den uppträder i huvudsak endast efter räkneord 
eller andra myckenhetsord såsom många, flera, ett par, fleratals osv. Ordboken 
är ej heller konsekvent i dylika fall då den exv. upptar opl. be:'ra (be:r), 
b.få:'be'ra (b£å:'be'r), men endast opl. krå:'kbä'r (krå:'kbe:'r, krå'ppär). För 
l vi:n n. 'tjäderns spelplats' uppges opl. vi:n, medan för tjä:'clarvi:'n uppges dels 
tjädarvina dels också tjädarvin som opl. Härmed kan även jämföras ett annat 
neutralt ord som fett 'fjät, fotsteg', som helt riktigt uppges ha formerna fett, fetta 
i opl. respektive bpl. Författaren har här vilseletts av att dialekten använder bpl. 
i så många fall där riksspråket kräver opl., men formerna bör icke desto mindre 
hållas isär. 
Vid en summarisk kontroll i tillgängliga texter från Örträsk framgår det också 

att enstaviga neutrer mycket riktigt kan uppvisa ändelselös form (lika med osg.) i 
opl. främst efter räkneord. Ur texterna i Fors 1985 har följande exempel anteck-
nats: sju år (s. 81), tav år (s. 84), vanlia bån 'vanliga barn' (s. 84). I en text 
utskriven från ULMA Bd 443 (ULMA 28094) finns exemplen åttitre år (s. 16), 
tjugä år (s. 33), två led (s. 17), och i en annan text (ULMA Bd 1780:2 = DAUM 
Bd 819, utskrift ULMA 31657: a) åtta år (s. 39), fferä hunnra år (s. 56), bra 
mång jur (s. 41). I varje fall i de exempel som innehåller räkneord torde det vara 
omöjligt att ersätta de oböjda enstaviga formerna med tvåstaviga former på -a 
(åra etc.). Däremot kan det heta na gussaa 'några gudsord', na spåra 'några 
spår' (Fors 1985:81, 84) — na spår (Ulma 31657: a, s. 43) betyder 'något spår' — 
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f£er ka£vsjinna 'flera kalvskinn' (Dahlstedt—Ågren 1954:34). Dessa former på -a 
måste emellertid rubriceras som bestämd pluralis. Ur metodisk synpunkt bör det 
således vara riktigare att hänföra frågan om förhållandet mellan pluralformer 
som år — åra, hån — båna till syntaxen än att komplicera den morfologiska 
beskrivningen med alternativa former för obestämd pluralis. 

Efter dessa inledande partier kommer så vad som i innehållsförteckningen 
kallas för »ordförteckning», dvs, själva ordboken. Denna rymmer ca 5 000 
lemman. Författarens ursprungliga avsikt var att teckna upp endast ord och 
uttryck som är främmande för riksspråket, men då en sådan metod inte ger en 
fullständig bild av dialekten, har även ord som exv. endast genom uttal eller 
böjning skiljer sig från riksspråket tagits med. Urvalet av ord kan givetvis aldrig 
bli heltäckande, och att många äldre dialektord från Örträsk som kan återfinnas i 
andra källor saknas i denna ordbok är naturligt. Sådana ord är t. ex. bökkb£å 
'liljekonvalje', dårm å 'svimma', ärm 'orm', örmsnärr 'ödla', rå:' vä£ 'tokprat', 
rå fvä£ 'tokprata', langn 'fisknät', so:'£ö:'gä 'solen', tettgräs 'sileshår' (ULMA 
6614, 6467 o. 13516). Betänkligare är då att ordboken tar upp inte så få ord som 
är alltför riksspråkliga eller skriftspråkliga för att egentligen höra hemma i en 
dialektordbok. Till denna kategori torde man kunna föra ord som te '(dryck av) 
tebuskens blad', sji'llingtry'kk, pru`ppa 'fjärta' (hade det varit gammal genuin 
dialekt, borde det ha hetat prupp), li`ngon (det genuina ordet li'nnbe'r anförs på 
samma sida) och ta'llkå'tt 'tallkotte' (jfr tjä:'gä£ 'kotte'). Orden te och skilling-
tryck är ju självklart mycket unga ord i målet, eftersom företeelserna själva inte 
existerat i Sverige mer än i ett- eller tvåhundra år, och liksom hos pruppa och 
lingon är skillnaden mot riksspråket i uttal och böjning obetydlig. 

De i västerbottniska och ångermanländska dialekter vanliga, av adverb plus 
preposition sammansatta prepositionerna och adverben av typen däri, uta 'ute 
på', har endast till en del fått plats i ordboken. I de av Fors publicerade texterna 
från Örträsks socken (Fors 1985) har jag påträffat flera sådana som ej blivit 
medtagna: dite 'dit i', 'till' (s. 78, r. 4; s. 82, r. 13), åtte 'intill' (s. 79, r. 23), 
bårttömm 'bortom' (s. 79, r. 29-30), ute 'ute i' (s. 80, r. 27) och dita 'dit på' (s. 
80, r. 29). Listan kunde säkert utökas. Likaså saknar jag många adverb och 
prepositioner sammansatta med ord för väderstreck och andra riktningsbestäm-
ningar som på goda grunder kan förmodas finnas i Örträsk, såsom väste 'väst(er-
ut) i', sö:'et 'söderut', 'mot söder', no:'£åt 'norrut', 'i norr', ne:' åt 'där nere' 
(Larsson—Söderström 1979) eller västerst-i 'längst i väster' (Vilhelmina-Dikanäs) 
osv., men detta är en brist som Fors delar med många andra ordboksförfattare. 

Som uppslagsform för artiklarna i ordboken har ordens dialektala grundform 
använts, förmodligen då i avsikt att göra det lättare för dialekttalande att slå i 
ordboken. Principen är inte helt invändningsfri. Visserligen ger den dialekten så 
att säga en mer självständig status, och läsaren frestas inte att se de dialektala 
orden som (förvrängda) uttalsformer av »egentligen» riksspråldiga ord. Jag tror 
ändå, att de flesta är så pass ovana att läsa och skriva dialekt att de dialektala 
uppslagsorden snarast försvårar användningen av ordboken. Den som inte är 
helt förtrogen med dialekten kanske inte heller kommer på att verbet läcka skall 
sökas på le:k, orre på vörr eller substantivet en på je:n, för att inte tala om att 
betydelsen 'tjäderhöna' återfinns under röj och 'hjortron' under sna'ttär. Det 
sistnämnda fallet bör jämföras med att ordboken tar upp de riks språkliga orden 
lingon och hallon men däremot inte hjortron. Ordet sna'ttär belyser en annan 
olägenhet med de dialektala uppslagsformerna. Formen sna'ttär torde vara 
förhållandevis sällsynt, då man vanligen talar om sna'ttra eller sna`tträn i 
bestämd form. Därför skulle den som letar efter ordet antagligen i första hand slå 
på sna'ttra eller sna`tträn snarare än på sna'ttär. 1 detta fall hamnar förmodligen 



174 	Litteratur 

ändå läsaren rätt, men svårare blir det om exv. en lycksele- eller örträskbo 
försöker slå upp sin konjunktion hortt 'om, huruvida', som i ordboken återfinns i 
formen ortt. I ångermanländska mål kan samma ord heta hörtt eller såsom i 
Arnäs vörtt. Likaså lämnas den i sticket som söker ordet iböga 'ungträd som 
böjts till marken av snötyngd' (Fors 1985:81), då det i ordboken har formen 
hi:'boVga. I dylika fall hade givetvis korshänvisningar kunnat råda bot på 
svårigheterna. Sådana hänvisningar förekommer i ordboken men inte alltid där 
de hade behövts. Lars-Erik Edlund har i Svenska landsmål 1984 en recension av 
Algot Hellbom, Medelpadska dialektord, där han bl. a. också berör frågan huru-
vida uppslagsorden bör ges i dialektal eller riksspråklig form. Edlunds mening är 
att för dialekter som ligger så nära rikssvenskan som medelpadsmålen gör, kan 
man lika gärna ha riksspråkliga uppslagsord, och sak samma gäller säkerligen för 
Öre-Långselemålet. 

Olika men likalydande uppslagsord, dvs. homonymer, åtskiljes med framför-
ställda siffror (index) vid uppslagsordets övre vänstra kant. Principen är riktig 
men har inte alltid genomförts enligt intentionerna. Verben 2kru:s 'krusa, göra 
krusigt', och 3kru:s 'krusa, fjäska', är inte homonymer, utan här är det fråga om 
skilda betydelser av samma ord, varför man i stället borde ha numrerat betydel-
serna. Rakt motsatt är förhållandet vid lro: m. med betydelserna 1 'vrå', 2 
'råegg', 3 'höft'. Här gäller det tre homonymer, likalydande, men etymologiskt 
skilda ord, som enligt ordbokens principer skulle ha redovisats under med index 
åtskilda uppslagsord. Det hade väl egentligen varit enklare för författaren, om 
han genomgående nöjt sig med att numrera olika betydelser och ej alls försökt 
skilja homonymer av samma ordklass genom indexsiffror. Han hade då undvikit 
fallgropar som de här anförda fallen. Under dänn pron. o. art. hänvisas till Inä, 
varmed torde avses det nä pron. 'det' som i ordboken återfinns på s. 148 före nä: 
interj. Vid detta nä saknas dock indexsiffran. Ordboken har också tre olika 
artiklar med uppslagsordet ä, 'ä: pron. 'det', 2ä: se 3vå: (=va:!), och ä ob. art. 
'ett'. Det sista ordet saknar visserligen kolon för vokallängd, men det kunde 
kanske ändå i konsekvensens namn också ha försetts med index. Varför en 
hänvisning gjorts från ä ob. art. 'ett' till dänn synes mig svårt att förstå. Likaså 
ges också uppslagsordet ve prep. 'vid' utan index, medan de föregående 've: 
'ved' och 2ve: pron. 'vi' fått sådan särskiljande siffra, och här är det återigen 
endast vokallängden som skiljer uppslagsformerna. 

Efter uppslagsordet ger sedan ordboken de enskilda ordens böjning jämte 
uppgift om ordklass. För substantivens del anges i stället genus. De uppgifter 
som lämnas synes i allmänhet vara korrekta, även om en kritisk läsare med 
kännedom om sydvästerbottniska och ångermanländska mål ibland tycker sig ha 
anledning att sätta ett frågetecken eller åtminstone ett utropstecken i kanten. 
Ordet rö:n 'rönn' anges vara femininum och uppvisar både maskulina och 
feminina ändelser. I gammalt Vilhelminamål är ordet däremot maskulinum, och 
formerna ger intryck av ett mer ursprungligt tillstånd än i Öre-Långselemålet. 
Lyckselemålet har liknande former (ULMA 1302), och ordet är även där masku-
linum. Man torde jämföra med ordet je:n 'en, Juniperus communis', som i 
ordboken uppges ha maskulint genus. Av substantivet en är emellertid andra 
former än bsg. mycket sällan använda. De maskulina formerna av rönn och en 
bör gå tillbaka på ett fsv. och ä. nsv. röne m. (isl. reynir m.) och fsv. en eller 
*ene(r) m. (isl. einir m.). Rö:n f. har tydligen i yngre tid gått samma väg som 
hägg, dvs, från att ha varit maskulinum har det anslutit sig till femininum i 
analogi med så många andra feminina trädnamn. 

Ordbokens uppgift att orden ball, tåsk och tjö//, alla med betydelsen '(testi-
kel)pung, scrotum', som samtliga har ändelser som hör hemma i de feminina 
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paradigmen, skulle vara maskulina vill jag dock ifrågasätta. Nog sägs det väl i 
genuint äldre mål hon (a, na) på tal om ba'lla, tå`ska eller tjö'lla trots den 
maskulina konnotationen? Jag talar nu inte om yngre former av dialekterna, där 
feminint anaforiskt genus hos sakord synes vara på väg att helt ersättas av 
maskulinum. Att papp 'pappa' (bsg. pà ppa, pl. pa`ppän) är maskulinum är 
däremot helt självklart, men detta torde vara undantaget som bekräftar regeln: 
ord som i bsg. ändas på -a är femininer i äldre dialekt och omtalas som hon. Det 
framgår väl inte klart av ordboken om den med sina genusuppgifter avser s. k. 
anaforiskt genus eller artikulärt genus (se härom Benson 1957), även om det 
snarast verkar vara anaforiskt genus som menas. 

Orden fafrså'rv och mo'rså'rv uppges vara neutrum. I äldre uppteckningar 
(1906-1955) från angränsande socknar är ordet arv däremot ofta maskulinum: 
Örträsk (ULMA 13516), Bjurholm (ULMA 64: 25), och från Nordmaling uppges 
både å'rve och å'rven (jämte fa'rsårven) som bsg. (ULMA 19600). Liksom vid 
andra här granskade företeelser synes Fors' ordbok representera ett yngre, mer 
utjämnat språkskikt. Ibland kan man emellertid också få en oväntad bekräftelse 
på att uppgifter som i förstone gör läsaren tvivlande ändock måste vara riktiga. 
Sålunda anges ordet vartt 'vårta' vara maskulinum och ha (stark) maskulin 
böjning. Detta stämmer också med Lyckselemålet, där samma förhållande råder 
(ULMA 4825), och Nordmalingsmålet, där dock vid sidan av detta vartt m. även 
finns ett svagt feminint vartt, bsg. -'a (ULMA 19600). Likaså bestyrks den 
överraskande genusangivelsen f. för 2söpp -'a 'svamp' av uppteckningar från 
Lycksele (ULMA 892) och Bjurholm (ULMA 64: 25), som ävenledes uppger 
feminint genus för detta ord. En äldre uppteckning från Örträsk anger dock 
genus maskulinum och uttalet såpp (ULMA 6467), och i Fredrika heter det 
såppån i bsg. (ULMA 26507). Genus n. för 'spått 'spott' är måhända riksspråks-
påverkat. I både Lycksele (ULMA 4825) och Nordmaling (ULMA 19600) mot-
svaras ordet av ett svagt femininum, spö'tta bsg. 

Pluralböjningen av substantiven har berörts ovan i samband med inledningens 
grammatiska översikt. Här skall dock en del enskilda fall tas upp till granskning. 
Av de ord som i ordboken betecknas 2mål n. 'mål, måltid', och 3mii:£ n. 'mål, 
ändpunkt för en tävling', uppges det senare, 'ändpunkt för en tävling', sakna 
pluralformer, medan det förra böjs som övriga neutrer. Denna upplysning före-
faller mig föga trovärd. Åtminstone i fråga om fotboll, bandy och ishockey och 
andra liknande lagidrotter finns det ju två mål eller målburar, och dessutom kan 
ju lagen göra flera mål. Detta är en betydelse som också hör hemma under 3mål 
n., och ordet bör således rimligtvis ha även pluralformer. Även orden fa..`rså'rv 
n. och mo'rså'rv n. ges olika böjning i ordboken i det att mo'rså'rv men inte 
fa:`rså'rv skulle ha pluralformer, vilket rimligtvis bör vara en miss. Skillnaden i 
kvantitet och accent synes f. ö. också svårförklarlig. Rent konkret har man litet 
svårt att tänka sig möjligheten av flera farsarv eller flera morsarv. Man har ju 
normalt bara en far och en mor att ärva. Beträffande genus för dessa ord, se 
ovan! 

För orden ha`mmar, ka`mmar och sö'mmar (= sö'mmar?) upptas pluralfor-
merna haimmra, ka`mmra och sö'mmra, där man dock snarare väntar sig 
ha'mmara, ka`mmara och sö'mmara i enlighet med exv. Lyckselemålet. Man 
kan även jämföra med paradigmet för nafvar i Fors' ordbok, som just tar upp de 
väntade formerna na:`vara (opl. o. bpl.). Här uppges dock även na:'vra som 
alternativ, och denna senare form känner jag igen från mitt eget mål (Vilhelmina-
Dikanäs) vid sidan av det i detta mål mer regelbundna naf vara. 1 en ordsamling 
från Lycksele (ULMA 892, 4825) uppges dock pluralen sö'mmra, medan det 
däremot i samma mål heter ha'mmara, ka`mmara, na:`vara. Även om formen 
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kam(m)ara i detta målområde är en sekundär, genom analogi med singularis 
bildad form, kan man förmoda att former som ka`mmra är ännu yngre och 
införda genom påverkan från riksspråket. Orden är förhållandevis ovanliga i 
pluralis, varför en viss osäkerhet kan göra sig gällande i fråga om dessa former. 

Existensen av pluralformer av ordet b£ann -'a f. 'blandning av kärnmjölk och 
vatten' betvivlar jag starkt. Ordet är att betrakta som s. k. ämnesnamn och kan 
lika litet som exv. bro:, mjöl, mjörk, ko:d 'kåda', so:t, smö:r, sylt, tjött 
användas i pluralis. 

Orden mu:s och /u:s, båda feminina, får ej samma böjning i ordboken. Pluralis 
av /u:s tycks antingen saknas eller vara lika med singularis, medan ordboken tar 
upp en opl. möss men däremot ingen form för bpl. Orden tillhör ursprungligen 
samma paradigm och borde med rätta egentligen göra så även i Öre-Långselemå-
let. I Vilhelminamålet har man pluralformerna lyssär, lyssrän och myssär, myss-
rän (ULMA 884). Det vill synas som att det gamla grammatiska systemet i 
Örträsk liksom på många andra håll till vissa delar befinner sig i upplösning. Ett 
annat ord som i granndialekter har oregelbunden pluralböjning är se,:rn 'son'. I 
Öre-Långselemålet böjs det helt enligt det gällande mönstret för maskulina 
substantiv som ste:n, hunn, alltså med pluralis sb:`rna. Det saknar sålunda 
omljudd pluralis, som bör ha tillhört målet inte alltför långt tillbaka i tiden. Jfr 
Larsson—Söderström 1979: 179. 

Den här berörda tendensen till det äldre formsystemets gradvisa upplösning, 
som man kan läsa ut av ordboken, visar sig också i stor utsträckning i böjningen 
av ursprungligen starka verb, såsom drä:`pa, gnä:`ga, grä:'va, läfsa, ske:'ka 
'skaka', skä:`va 'skava' , såf va, vrä:'ka, vä:`va. För några av dessa tar ordboken 
upp alternativt stark böjning (gnä:`ga — gno:g — gni:'ge), medan andra (skä:`va, 
så:'va, viifva) helt synes ha övergått till svag böjning enligt andra svaga konjuga-
tionen. Fenomenet är väl belagt även i andra (syd-)västerbottniska och ånger-
manländska mål, även om den starka böjningen på sina håll hävdat sig långt in i 
modern tid. 

Egendomligt ser det paradigm ut som redovisas för verbet ty:k, där läsaren 
hamnar i ovisshet om vilka former som egentligen avses. Ordbokens ty:k (rö:k) 
= -t -t (s. 166) bör väl rätteligen vara fy:k = -t (rö:k), -t, vilket skulle innebära att 
inf. och pres. är lika, medan pret. heter ry:kt (eller egentligen rykkt?) eller 
alternativt rö:k och sup. slutligen fy:kf (rykkt?). Detta är dock alltför oklart. 
Larsson—Söderström 1979 skriver rys:k, ty:k, röyk, ty`kke. Har månne ordbokens 
förvirrande framställning sin orsak i att författaren råkat ut för en sammanbland-
ning av det ursprungligen starkt böjda ryka 'sända ut rök' med det svaga verbet 
röka 'röka (tobak)' etc.? Fors' oklara betydelseangivelse, 'röka [ i st. f. ryka? ], 
sända ut rök', tyder snarast på detta. Om så är fallet, kan ordboken förstås så att 
inf. och pres. heter ry:k, alternativt rö:k, och pret. och sup. bildas med t-suffix. 
Sådan förväxling eller hopslagning av ryka och röka är emellertid ej alltför 
ovanlig vare sig i dialekterna eller i riksspråket. 

Verbet bo:t 'bota' skall enligt ordboken böjas efter första svaga konjugationen, 
pret. och sup. bo:'tä. I en text från Örträsk i Fors 1985:75, påträffas dock en 
variantform, bott (Han bott tännvärkän), där verbet således följer andra svaga 
konjugationen. Under rä:'käno:£ påträffas en del uppgifter som förefaller egen-
domliga eller tvivelaktiga. Den böjning som anges för grundtalen e:n, ett t. o. m. 
WE) i osg., bsg., opl., och bpl. avser såvitt jag förstår siffrorna (etta, tvåa, trea 
etc.) och är i så fall icke räkneord utan substantiv. Uppgifterna om dessa halvt 
riksspråkliga former hade saklöst kunnat utgå ur ordboken. Att ange fullständig 
böjning för vart och ett av de angivna ordningstalen torde också vara tämligen 
överflödigt i en ordbok. De besynnerliga formerna av tiotalen 30-90 som anges, 
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trärttitiä, fö'rttitiä osv., måste rimligen betraktas som urspårade former utan 
grundval i genuint äldre mål. Om de verkligen förekommer har de väl bildats — 
kanske halvt på skämt — efter mönster av å'ttitiä, vilket är genuint. I äldre 
nysvenska fram till 1800-talet hette det ännu åttatio, och den dialektala formen 
borde väl ljudhistoriskt rätteligen vara ålttetiä eller snarare å'ttätiä. I stället för 
det uppgivna trä'ttitiä hade man kunnat vänta sig trä' ttiä osv, som ett mer 
genuint eller äldre alternativ till trä' tte osv. 

Det pronominella adjektivet sö'm£e skall enligt ordboken ha pl. sö'm.fia, 
vilket synes dubiöst. Ordet står väl vanligen antingen självständigt eller också 
förenat vid pluralt huvudord (jfr Larsson—Söderström 1979: 179), varför särskild 
singularform torde saknas. I riksspråket står singularis endast vid kollektiver, 
abstrakter och ämnesnamn eller självständigt i neutrum. Formen sö'ndia kan 
möjligen vara en misstolkning av den i dialekten vanliga konstruktionen av 
förenat adjektiv plus partikel såsom i våss a kniva 'vassa knivar' (s. 22). Jfr 
vanliga bån (=vanli a bån?) ovan, s. 172. Singularformen kan i självständig 
användning ersättas av somt eller so'mta självst. adj. n. (Lycksele, ULMA 892 
o. 4825 och Nordmaling, ULMA 19600). 

Allmänt kan också sägas att redovisningen av olika former av småord,vsåsom 
artiklar, pronomina, hjälpverb etc. komplicerats i onödan, då formerna ibland 
endast delvis förts samman under en grundform. Från du: pron. hänvisas till je:r 
poss. pron. 'er' och till je: pron. 'ni'. Här hade i stället hänvisning bort ges till 
dä:g pron. 'dig' och din poss. pron. Vid l fe: pron. 'ni' saknas uppgift om att 
formen även är objektsform, 'er', och vid 2ve: pron. 'vi' finns över huvud taget 
ingen objektsform redovisad. 

De demonstrativa pronomina n dänn 'den där' och n hänn 'den här' har fått en 
styvmoderlig behandling i ordboken, och formredovisningen är för deras del 
knappast tillfredsställande. Vad som redovisas är dänna '(den) där' och hänna 
'(den) här', som alltid står förenade efter sitt huvudord, och vidare det självstän-
diga dännä 'det där'. Från hänn hänvisas till dä'nn,hä:'r dem. pron., där endast 
två former presenteras, av vilka den ena är det självständiga dä`nn„hä:' ra. I 
Nordmaling exv. finns i en ordsamling (ULMA 19600) följande paradigm: ti 
dänn, n difinar, e &line, e dii'nen; förenat n dänn, e dänn, och motsvarande 
för n hänn. Att samma demonstrativa pronomina också finns i Örträsk framgår 
exv. av Fors 1985:81 där n,,dänn, självst. sg. m. 'den där', och hännä, självst. 
sg. n., påträffas i dialekttexten. Vid 2na indef. pron. i ordboken står också 
ndänn myra 'den där myren', där pronomenet således står förenat. 

Efter uppslagsform och böjning följer en definition eller översättning till riks-
språk. Dessa betydelseangivelser är i regel fylliga och klara. Särskilt är Fors värd 
en eloge för sina detaljerade förklaringar av arbetsprocesser, redskap och verk-
tyg, såsom vid ti'mmärstö'tting, där hans ordbok fördelaktigt skiljer sig från 
många andra norrländska dialektordböcker. Att ge goda definitioner och klart 
skilja ordens olika betydelser är dock även för lexikografer en svår konst, och 
det är inte ägnat att förvåna att uppgiften ibland blivit författaren övermäktig. 
Just ordet könst (= könst?) har fått en något valhänt behandling. Det har för det 
första antagligen på grund av olika genus (m. o. f.) hos de olika betydelserna förts 
under två skilda uppslagsord med framförställda siffror, såsom om det vore fråga 
om två homonyma ord i stället för skilda betydelser av samma ord. Det första av 
dessa uppslagsord, l könst m. översätts 'konst' och av det anförda exemplet att 
döma betyder det 'svårighet, konststycke'. Det andra 2könst f. ges två bety-
delser: 1 'kortkonst, trick, slå kullerbyttor o. dyl.', 2 'toalettbesök'. Här hade det 
varit riktigare att skriva 'kullerbyttor o. dyl.' i Stället för 'slå kullerbyttor o. dyl.', 
eftersom ett substantiv lämpligen ej bör översättas med en verbalfras. Samma 
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misstag gör författaren vid ordet bö:n f. vars betydelse nummer 2 ges med en 
verbalfras, 'uppsända en bön till en högre makt' i stället för det korrektare 'bön 
till en högre makt'. Likaså översätts det participiella adjektivet Möftskodd med 
en verbalfras, 'vara våt om fötterna'. Detta ord tillhör dock en typ av adjektiv, 
för vilka det är svårt att hitta ett fullt motsvarande adjektiviskt uttryck, och 
lexikografer nödgas tillgripa omskrivningar: 'som har våta skor, våt om fötterna' 
o. dyl. Ingetdera av dessa är emellertid helt träffande. Man kan vara våt om 
fötterna utan att ha skor på sig, och likaså kan ens skor vara våta utan att man 
har dem på sig. Är man blötskodd har man på sig skor i vilka vatten trängt in. 
Egendomligt nog tycks riksspråket inte känna adjektivet blötskodd trots att 
motsatsen torrskodd finns, medan det i Örträsk synes vara tvärtom. Man frestas 
att se detta förhållande såsom symptomatiskt för de kärvare materiella villkoren i 
det gamla allmogesamhället i dessa trakter. 

Bristande grammatisk överenssstämmelse mellan uppslagsform och översätt-
ning råder också vid o:'gri'nnt, negerat supinum eller particip av gri:n 'gråta', 
som ges översättningen 'nära att brista i gråt'. Denna betydelse är dock utdragen 
ur översättningen av det språkprov som ges: hä vå bå ogrinnt för,n 'det var 
nära att han brustit i gråt'. Här har exemplet med översättning ju varit tillräckligt 
som förklaring av uppslagsordet. Ett stort antal sådana negerade supinum- och 
participformer av skilda verb, bildade med prefixed o-, har uppförts i ordboken 
under egna uppslagsord, och för klarhetens skull hade det måhända varit lämpligt 
att såsom formangivelse skriva »negerat supinum» eller »negerat part. adj.». 

Den betydelse som uppges för vä'nnes 'visa kärvänlighet' förefaller tvivelaktig 
med tanke på vad som vidare står inom parentes: »om häst som lägger öronen 
bakåt och visar tänderna som om avsikten vore att bitas». Hos Stenberg 1, 1966 
(1804) betyder vännas 'snegla (ilsket)'. 

Betydelsen av växtnamn är förvisso många gånger svår att med säkerhet 
definiera. Pä'rsmässgrä:'s anges av Fors betyda '(troligen) hundloka, Anthriscus 
silvestris', som blommar maj—juni. Nu uppges pärsmäss gräs i många uppteck-
ningar från skilda socknar i södra Lappland (Fredrika, Lycksele, Stensele, 
Tärna, Vilhelmina) och från Bjurholm i Ångermanland i stället syfta på älgört, 
Filipendula ulmaria, som i dessa trakter blommar under slåttern, juli—augusti. En 
tidigare upptecknare från Örträsk har dock för pärsmäss gräs betydelsen 'röl-
leka', som enligt Fors kallas o'rssmässgrä:'s eller päfriba'kke. Det förefaller väl 
emellertid troligt att pärsmäss gräs även i Örträsk bör ha betytt 'älgört'. Av 
uppteckningarna att döma har man ägnat denna växt viss uppmärksamhet i det 
gamla bondesamhället. Så sägs det i en källa från Stensele (ULMA 15179, s. 5) 
att så länge persmässgräset inte är utblommat, är inte gräset förvuxet, och en 
upptecknare från Vilhelmina (ULMA 31883) uppger att växten använts som bot 
för skavsår. En annan komplikation i detta sammanhang är vidare vad pers-
mässa skall syfta på för tidpunkt. Fors uppger i likhet med en källa från 
Nordmaling (ULMA 20016) apostlarna Petrus' och Paulus' dag, den 29 juni, 
medan den i Fredrika (ULMA 26507) sägs vara den (vecko)helg som infaller 
närmast Perdagen (Petrus' dag), den 1 augusti. Många upptecknare anför bara 
ordet persmässa utan att ange vilken tid som avses. Jfr Svensk uppslagsbok; Bd 
22: sp. 948 (Petrus) och SAOB P 703 (persmässa). 

Ett ord som i'nntvä'tt (hellre skrivet rntvä'tt) har också fått en mindre 
tillfredsställande behandling i ordboken. Det har råkat få ordklassbeteckningen 
»adv.», trots att det är pronomen, och betydelseangivelsen är något svårbegrip-
lig: »(end, om barns lek med fingrarna), (göra) ingenting». Betydelsen är egentli-
gen 'ingenting (alls)', och ett språkprov som exempel på ordets användning hade 
kunnat göra både ordklass och betydelse klarare för läsaren. Jämför Larsson—Sö- 
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derström 1979:98. Man kan möjligen gissa att meningen är att barn sägs »göra 
intvätt» när de leker med fingrarna, men det är då ovisst hur stora barn det talas 
om och vad för slags fingerlek som avses. 

Både för orden spå: och l spå:k uppges betydelserna 'spå, sia', med tillägg av 
betydelsen 'trolla' för spå:. Dessa uppgifter gör det knappast klart huruvida 
orden har skilda betydelser, och vari denna skillnad i så fall består. Larsson—Sö-
derström 1979 meddelar något kortfattat att spå betyder 'spå, trolla', medan 
spåka har betydelsen 'spå'. Det i sammanhanget anförda språkprovet: dem ha 
spåke gra`nnve:'re, visar att det är fråga om 'sia, förutspå'. Samma är förhållan-
det i mitt eget Vilhelmina-Dikanäsmål, där spå inte betyder 'spå, förutsäga' utan 
'trolla, förtrolla, utöva magi'. Den som är spådd är alltså förtrollad (av någon) 
eller på något vis påverkad av (någons) magiska handlingar eller besvärjelser. 
Betydelsen 'förutsäga, sia', uttrycks även där med verbet spåka. Fors har 
ytterligare ett 2spå:k, översatt '(om djur) skrämma' — bör vara 'skrämma (djur)' — 
med exemplet va är,ä sömm ha spåkä fåra 'vad är det som har skrämt fåren'. I 
mitt mål kunde man möjligen säga: ja tro fåra ä spådd 'jag tror fåren är 
förtrollade', om de utan synbar anledning är uppskärrade och ohanterliga. Allt 
sammantaget tyder detta på att Örträskmålet i Fors' ordbok inte klart upprätthål-
ler den skillnad mellan spå och spåka som exv. Ume- och Vilhelminamålen har, 
och möjligen kan det ses som exempel på att inte bara formsystemet utan även 
det semantiska systemet i vissa fall är statt i upplösning. 

Orden 'bak och 2je:t (i getdoning), frå'mstö'tting, ba:'kstö'tting, stö'tting, 
ti'mmärdo:'ning och ti'mmärstö'tting ägnas av författaren utförliga och goda 
beskrivningar. Under uppslagsordet stö'tting uppges att bökkän och feta är de 
termer som används för fram- och bakkälke i en modernare jetdoning, medan 
motsvarande delar av stöttinga, lika med timmärdoning (?) av äldre typ (?), 
kallas fråmstötting resp. bakstötting. Under dessa senare ord ges motsvarande 
uppgifter, dvs. fråm- och bakstötting tillhör en timmärdoning, men vid ;et 
meddelas utan precisering eller reservation att denna ingår i timmerdoning. 
Läsarens förvirring ökar, om han också slår upp timmärstötting(a) och finner att 
de består av två delar, den främre bökkän och den bakre feta. Det hade varit 
tacknämligt om författaren, när han nu ändå lagt ned så stor möda på att klara ut 
terminologien för olika typer av timmerkälkar, också hade kunnat åstadkomma 
större konsekvens och klarhet i uppgifterna härvidlag. 

Ordet ptifrknö'pp översätts med 'potatisknopp', vilket väl kan bli en smula 
oklart för läsaren även om det råkar finnas upptaget i SAOB. Förmodligen menas 
potatisens frukt eller bär. Ordet päfrsta'nn, med en avvikande variantform i 
bpl., pärstannara (eg. lika med pärståndarna), uppges betyda potatisblast, men 
de pluralformer som lämnas väcker misstanken att det är ett enstaka stånd 
potatisblast som avses. Detta stämmer i så fall med orden stannar, stånnar, 
pärstannar, belagda i Bjurholm, Nordmaling, Umeå och Vilhelmina-Dikanäs 
(ULMA 64:25, ULMA 19600, Larsson—Söderström 1979), som just betyder 
'stånd av potatisblast, potatisstånd'. Det kollektiva begreppet 'potatisblast' ut-
trycks i ångermanländska och västerbottniska mål med ord som pärkål eller 
pärris, som i denna betydelse förstås saknar pluralformer. 

Substantivet l je:n m. definieras såsom 'en, trädet Juniperus communis'. Jag 
vill dock sätta i fråga huruvida enen verkligen växer i trädform i Örträsk. Det 
hade måhända varit mer korrekt att som betydelseangivelse skriva 'busken 
Juniperus communis' eller kanske hellre bara 'Juniperus communis'. Betydelsen 
'envirke, enträ' tar ordboken över huvud taget inte upp. 

Vid artikeln o'ppa (o'ppi o'ppe) kan noteras en onöjaktig betydelseangivelse, 
då uppslagsformen översätts 'uppe'. Här har två skilda sammansatta preposi- 
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tioner slagits ihop: oppa 'uppe på' och oppi (oppe) 'uppe i'. Beläggen borde ha 
uppförts under var sitt uppslagsord. 

Vid 2na indef. pron. översätts na tre i satsen na,,tre sto fäll på rt s,dänn myra 
kanske något fritt med 'några träd'. Enligt min språkkänsla betyder det snarast 
'något träd', då pluralformen 'några träd' borde heta na trea eller möjligen 
*na  ger tre. Jfr na spåra ovan, s. 172. Likaså har frasen mjaka åttill grötn 
översatts litet väl lösligt med 'gröt med mjölk'. En mer exakt översättning vore 
'mjölk till gröten'. 

Ett principiellt intressant fall, som kan belysa svårigheterna att ge goda 
definitioner, är ordet feggd f. (isl. feiga). Fors uppger att det är liktydigt med 
'förebud (om död och andra olyckor)'. Flera andra norrländska dialektord-
böcker, Nordlander 1933, Lindgren 1940 och Larsson—Söderström 1979, uppger 
ungefär samma betydelse som Fors, 'förebud till döden, förebud om dödens 
annalkande, förebud om död', men med vilken rätt vill jag lämna därhän. Ordet 
feggd (bättre fegd) används huvudsakligen i vissa fasta, formelartade uttryck och 
vändningar, där den exakta innebörden kan vara svår att bestämma. Enligt min 
mening är betydelsen dock mer abstrakt än det konkreta 'förebud [...]'. Denna 
typ av nominalbildningar, bildade av adjektiv, substantiv och verb med det 
urnordiska och urgermanska suffixet -ifiö, indoeuropeiskt -eta, är också oftast 
abstrakter: bygd, gärd, hämnd, höjd, köld, längd, mängd, tyngd och i norr-
ländska dialekter bägd (begd) 'envishet', snUdd 'snålhet' och tadd 'tålamod' 
(Vilhelmina-Dikanäs). Man torde jämföra med den definition som lämnas i 
Levander—Björklund, Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna, 'det förhållandet 
att ngn är bestämd att snart dö'. Ordbok över Finlands svenska folkmål ger 
betydelsen 'dödsvån', medan Rietz 1867 skriver 'instundande död; ett föreståen-
de dödsfall, det att någon snart skall dö'. Man kan flerstädes, bl. a. på mitt mål, 
säga om en människa som företar sig något ovanligt, oväntat eller påfallande att 
hon gör det i fegda, och detta innebär då att hon anses vara av ödet eller 
försynen bestämd att dö inom kort. En riktigare definition än 'förebud [...]' 
torde då kunna formuleras som 'tillstånd inför kommande död, (omedveten) 
förkänsla av annalkande död, egenskap att vara (förut)bestämd att snart dö' 
el. dyl. Man har anledning misstänka att de ovannämnda norrländska ordboks-
författarna kan ha tagit efter eller påverkats av varandra och sålunda vidarebe-
fordrat en felaktig uppgift, som med tiden kan komma att uppfattas som sanning. 
En mera folkligt förankrad betydelseangivelse som följande från Tidersrums sn, 
Kinda hd, i Östergötland (ULMA 1849, s. 5): »fä'jde — 'i fegde' säges 'öm di söm 
ä te ress å dö'», kan vara mera rättvisande än lexikografers mer eller mindre 
lyckade försök att abstrahera och formulera en täckande begreppsbestämning. 
Här hade man dock gärna velat ha frasen i fegde (få  'ide) bättre exemplifierad. 
Möjligen har vi här en stelnad osg. dat. av fegd f. — Adjektivet feg 'bestämd att 
dö inom kort (om människor)' saknas i Fors' ordbok. Av sammansättningar med 
detta adjektiv ger Fors endast fe:'gju:'s och fe:`gmä'rk. I Nordmaling finns även 
fegdröm (ULMA 20016), och Lindgren 1940 anför fegfågel. Man kan antaga att 
även Örträsk har fler sammansättningar än dem som ordboken tar upp. 

Till betydelseuppgifterna hör på sätt och vis också illustrationerna, som utgör 
en av förtjänsterna med Fors' ordbok. De är oftast välgjorda, tydliga och 
klargörande och åskådliggör ordens sakliga bakgrund eller referent. Visst kan 
kanske en och annan teckning vara mindre lyckad. Den härv 'räfsa' som är ritad 
på s. 94 synes mig ha oproportionerligt kort härvty 'skaft', och hälla 'den murade 
plattan i bakugn' på s. 93 är inte så utan vidare lätt att känna igen såsom sådan. 
Den hade kanske gjort sig bättre i större format. Det meningsfulla i att avbilda ett 
så enkelt föremål som bryna 'brynen' på s. 41 kan möjligen också ifrågasättas. 
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Mindre vällyckade är också teckningarna av ly:r 'längsgående repa (skada) i 
trädstam', s. 129, som är rätt otydlig, och nä:'värry:'v 'skopa av näver', s. 149. 
Den senare bilden är i och för sig tydlig nog, men nävärryvan borde kanske ha 
försetts med det skaft som håller ihop vecket i näverstycket. Bilden av sii'ng-
ja.£p 'sänghjälp', s. 209, borde ha fått en förklaring att sänghjälpen är fästad i 
taket ovanför sängen. Något dubiös är också noga betraktat den definition som 
ges: 'anordning för att underlätta i- och urstigandet i säng'. Sänghjälpen används 
väl primärt för att underlätta för den liggande att resa sig upp till sittande 
ställning och vice versa eller att vända sig. Teckningar av lieorv finns på två 
ställen, vid kra:g 'skärm på lie eller orv', och vid lifdrv 'lieorv'. En hänvisning 
till illustrationerna även vid bry och vid knagg 'handtag på lieorv' hade gjort det 
lättare för läsaren att hitta bilden. Ett bra exempel på en tydlig, detaljerad och 
välbehövlig teckning är illustrationen vid 'se:Va 'sele', som klargör utseende och 
benämning på selens delar alltifrån lokorna till rumpgjorden. 

Om de språkprov som lämnas som exempel på ordens användning är nästan 
bara gott att säga. De är välfunna och belysande och så naturliga att de mestadels 
förefaller tagna direkt från folkets läppar. Författaren har härvidlag lyckats 
undgå ordupptecknares vanliga fel att skapa exempelmeningar som smakar 
skrivbordskonstruktioner tomma på innehåll. I någon enstaka artikel kan man 
dock finna att ordens konstruktioner hade behövt exemplifieras bättre. Så är 
fallet exv. vid ordet ta:igä n. 'taget (om fisk [...] när den är hungrig och hugger 
betet omedelbart)'. Här ges vidare bara en hänvisning till st26'£jä bsg. n., där 
man återfinner konstruktionen jädda ä på svajä 'gäddan är på hugget', och 
förmodligen menas att man även kan säga jädda ä på tagä, men bättre hade varit 
om detta framgått helt otvetydigt. Helt i sticket lämnas läsaren beträffande 
konstruktionen vid ordet gå:'£få:'rä bsg. n. 'gåendet mellan gårdarna [...]' 
Tvivelaktigt är för övrigt om ordet bör betecknas som substantiv. Jag förmodar 
att det även i Öre-Långselemålet endast förekommer i uttrycket gå gå£fårä 'gå 
mellan gårdarna' (exv. om  fattighjon), och i så fall bör det rubriceras som 
adverb. Det är samma ord som gårdfari (SAOB) och ingår i sammansättningen 
gårdfarihandlare, som ordboken tar upp under formen gå:'£fa:Wha'nnlar. Allt-
för magra och möjligen även missvisande språkprov finner man vid te prep., som 
upptar två betydelser: 1 (angivande rum, läge) 'i' [...] 2 (angivande rörelse i tid 
el. rum) 'till'. Det första te, som exemplifieras med frasen gå te sko£a 'gå i skola 
(=skolan)', bör egentligen vara lika med prep. uti, vilket kunde ha angivits. 
Betydelse nummer 2 illustreras med samma fras, men i detta fall anges den 
betyda 'gå till skolan'. Detta senare exempel förefaller mig tvivelaktigt, då 'till' 
annars heter dill (hänvisning från te till dill saknas) eller dite (saknas i ordboken). 
Själv skulle jag nog på mitt Vilhelmina-Dikanäsmål säga gå diti (dite) sko£a, om 
att gå in i skolhuset, eller gå dittell sko£a, om att gå fram till skolhuset. I Fors 
1985 finns för övrigt ett par exempel på dite i betydelsen 'till': dite veboa 'till 
vedboden' (s. 78, r. 4) och dite Svänskbärjä 'till SvenQkberget' (s. 82, r. 13). 

Utöver vad som här tidigare sagts om ljudbeteckningen i allmänhet skall jag 
ytterligare ta upp några enskilda ords uttal till granskning. Uttalet o;jjäs 'oja sig' 
motsvaras i granndialekterna i Lycksele, Nordmaling och Umeå av uttal med å-
vokal, åjjäs eller åjjes (ULMA 1302 o. 4825, ULMA 19600 och Larsson—Söder-
ström 1979). Uppgiften hos Fors kan således föranleda ett litet frågetecken. I de 
senare tre dialekterna har verbet också annan böjning än Öre-Långselemålets 

o'jjäsä, i det att preteritum och supinum heter åjjdäs, ejdes (Lycksele 
och Nordmaling) eller å'gdes (Umeå). 

Ordet son uppges av Fors med uttalet så:rn. Samma uttal är upptecknat i 
Lycksele (ULMA 4825 o. 2416: 1, s. 2). I en inspelning från Örträsk (ULMA Bd 
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1780:2, DAUM Bd 819, utskrift ULMA 31657, s. 51) påträffas dock uttalsformen 
sa:rn [saq], som även är belagd i Nordmaling (ULMA 19600). I en ordsamling 
från Bjurholm (ULMA 64:25) är ordet sarnahustru 'sonhustru' återgivet med 
ljust eller främre a (=å) i sarna-. Detta behöver givetvis inte innebära att Fors' 
uttal skulle vara felaktigt, men det visar att ordbokens uppgifter, naturligt nog för 
övrigt, inte alltid kan ge hela sanningen. 

Uttalet o:92"6:'ga av ett ord med betydelsen 'oro, ängslan', som uppenbarligen 
egentligen är ett substantiv åhåge 'omtanke, bekymmer', kan måhända ra lä-
saren att misstänka ett fel. Samma uttal är emellertid belagt från Nordmaling 
(ULMA 23024), och uppgiften bör därför få anses pålitlig. I Lycksele och Umeå 
motsvaras det av å:'116:'ga (ULMA 4825, Larsson—Söderström 1979). 

Räkneordet aderton skall enligt Fors i Öre-Långsele uttalas drttan, vilket 
måste förstås så att vokalen är kort och konsonanten lång. Riktigheten i en sådan 
uppgift nödgas jag betvivla, då jag inte kunnat få detta uttal belagt vare sig i 
Lappland, Ångermanland eller Västerbotten. Formen kan knappast ha tillkom-
mit genom något tryckfel, då den även står som eget uppslagsord med hänvisning 
till räfkäno:Y. I Bjurholm heter det a:`tan (ULMA 64:25) eller a:'rtan (ULMA 
13856, s. 51), i Vännäs a:`tan (ULMA 1093: 1), i Umeå a:'tan (Larsson—Söder-
ström 1979) eller a:'tarn (FFÖN 94, s. 29) och i Nordmaling a:`tan (ULMA 
20016). En äldre uppteckning från Örträsk har formen a:'rtan (ULMA 6467). 
Överallt i de tre landskapen Lappland, Västerbotten och Ångermanland upp-
träder således endast former med långt a, oftast aftan eller a:`tarn, det senare 
företrädesvis i södra Västerbotten och i Ångermanland. Formen drttan, som 
Fors alltså är ensam om, torde ha uppkommit genom något misstag — månne en 
kontamination av drtan räkn. och dttan interjektion? 

Accentueringen av uppslagsorden synes i regel vara korrekt. Några tvivelak-
tiga fall har dock noterats. Ordbildningar med prefixen an-, be- och för- återges 
oftast med starkt bitryck på förstavelsen, t. ex. a'na' mma interj., befa'll v., 

fö'rä'rjäs v. I åtskilliga andra fall ges de med gravis huvudtryck på 
första stavelsen och bitryck på andra stavelsen, exv. be'gra:'vning, be'grUpli, 
be'gra:'oa, fö'rjö:'r v., fö'rlo:'r v., och vidare orden belyffte 'vidlyftig', belys-
ning, besmi 'möda', beta£a, betro v., betron bsg. m., förte :n 'förtenna', förö:käs 
v. Ingendera av dessa två accentueringar förefaller normal. Den första typen, 
befa'll, torde väl avse uttalet befa'll, där Fors kan ha missuppfattat tryckstyrkan 
på första stavelsen. Den andra typen, be'gra:'vning, är svårare att förstå. Upp-
tecknare från Lycksele, Örträsk, Bjurholm och Nordmaling har i ord på be- och 
för- i alldeles övervägaityle utsträckning former med huvudtryck på andra stavel-
sen: behå'll v., begra:41va, förä'rjäls f., förslå:'. En accentuering liknande den 
Fors tillämpar har jag bara påträffat i orden fdrbersa'mm 'blygsam, försiktig' 
(Örträsk, ULMA 13516), fö'rfä fra v. 'förfara, fördärva' (Lycksele, ULMA 
1138) och be'stå:' eller bestå:' v. (Nordmaling, ULMA 20016). Jämför också 
betoningen i ord med förstavelsen be- hos Larsson—Söderström 1979. 

Accentueringen av sli:'pa bsg. f. 'läppen' kanske förvånar den som i likhet 
med mig i stället säger sli:'pa i samma form eller sli:'pän (sjli:'pen) som i 
Lycksele (ULMA 4825), Umeå (Larsson—Söderström 1979) och Vilhelmina 
(ULMA 884). Grav accent har emellertid även upptecknats i Nordmaling, hli:`pa 
bsg. (ULMA 1960). Detta är ett ord som tydligen uppträder i varierande former i 
Lappland, Västerbotten och Ångermanland och har växling dels mellan stark 
och svag böjning, dels mellan maskulint och feminint genus. Något belägg på 
svagt maskulinum har jag dock inte funnit, om inte sle:`pa (hle:`pa), -n, 'läpp', 
'mun' (Lycksele, ULMA 1302, och Örträsk, ULMA 6462) hör hit. 

Utöver de tryckfel som meddelas på det i ordboken bilagda rättelsebladet har 
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jag antecknat några fel som förmodligen har uppstått i tryckningen. S. 17, r. 26 
står -`-f£a'sk (=be`kköljfia'sk), bör vara -'-f£å'sk; s. 47, r. 21-22 står tim-doning, 
bör vara timmerdoning; s. 70, r. 12 står ha, bör vara han; s. 73, r. 11 står 
fö'rlva:'£, bör vara för/va:' £ (=för/va:'?); s. 131, r. 31 står la:s, bör vara 
/å:s (?); s. 143, r. 5 står mö :`rnum bör vara mö:`rnum (jfr r. 25); s. 176, r. 18 (vid 
bild till sji:',6:'£) står sji'ö:V, bör vara sji:'6.:Y; s. 246, r. 26 står 3vå:, bör vara 
va:. 

Beträffande ordbokens yttre utförande kan måhända några ord sägas om 
häftningen. Boken har limhäftats, och det rätt styva papper som använts synes 
vara olämpligt för denna metod. En ordbok som denna, som förhoppningsvis 
skall komma till flitig användning, borde ha trådhäftats i likhet med volym 1 och 
2 i DAUM:s skriftserie A, Dialekter. Nu har det visat sig att bladen gärna vill 
spricka sönder och lossna inne vid ryggen. 

Avslutningsvis vill jag ha sagt, att Fors med sitt beundransvärda och hängivna 
arbete har givit forskare och allmänhet en ypperlig möjlighet att lära känna Öre-
Långselemålet i dess olika skiftningar och det är värt att tas emot med tacksam-
het och respekt. Fors' styrka är den förstahandskännedom han besitter om en 
språkform som varit hans egen alltsedan barndomen, och han har gått till väga 
med stor noggrannhet och nedlagt mycken möda på att på ett korrekt sätt lägga 
fram sina kunskaper och rön. De ofullkomligheter som här påvisats härrör till 
största delen från bristande vana vid språkvetenskaplig och lexikografisk metod, 
och ansvaret för sådana svagheter i arbetet får närmast läggas på den institution 
som står som utgivare. Det förhållandet att det mål som ordboken representerar i 
vissa avseenden uppvisar ungdomliga drag och bär spår av en fortgående upplös-
nings- och utjämningsprocess är inte heller något som författaren kan lastas för. 
Hans uppgift har ju varit att dokumentera det språk hans generation känner till, 
inte att systematiskt gräva fram äldre skikt av dialekten. En sådan »arkeologisk 
utgrävning» kan numer tyvärr kanske bara göras i arkivaliska källor. Jag har 
dock velat peka på dessa yngre inslag i Fors' språk, då det bör vara ett memento 
för de språkforskare som framdeles kommer att utnyttja ordboken. Att jag dragit 
fram och visat på sådana formella brister i presentationen av materialet som exv. 
missvisande ljudbeteckning och bristande överensstämmelse mellan uppslags-
ord, översättning och språkprov kan förhoppningsvis vara till någon hjälp för 
andra ordboksförfattare att undvika fallgropar av detta slag. 

Sedan denna recension skrevs har det utlovade registret med riksspråkliga 
uppslagsord till Fors' ordbok även publicerats (Harald Fors, Register till ordbok 
över Öre-Långselemålet — en svensk dialekt i södra Lappland. Umeå 1985. 75 s. 
ISBN 91-86372-08-9. — Skrifter utg. av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 
i Umeå. Serie A. Dialekter. Nr 6. ISSN 0280-5553). Detta register är synnerligen 
välkommet och ökar i hög grad ordbokens användbarhet. Tyvärr visar det sig 
dock att de formella svagheter som ibland vidlåder ordboken även kommer till 
synes i registret. Man hittar nu visserligen utan svårighet ord som läcka v., orre 
s. och ene s. 'en', men det i recensionen omnämnda ibåga, s. 174 ovan, måste 
fortfarande sökas under bokstaven h, på stickordet hibåge. Förleden i ordet 
hibåge är densamma som i higrarn f., som emellertid inkonsekvent nog försetts 
med uppslagsordet hidgran. Den senare formen är riktigare men borde väl 
egentligen vara hid(e)gran, och likaså borde då hid(e)båge ha fått bli uppslags-
form för hibåga (ibaga). Allvarligare är dock det misstag som gjorts vid lro: m., 
s. 174 ovan, som ju borde ha förts upp under tre skilda stickord: vrå s., rå s. 
'råegg' och ro s. 'höft'. Nu får alltså den fåkunnige ändå förgäves söka efter både 
vrå och rå trots att båda orden är representerade i ordboken. Den svåröverskåd- 
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liga och delvis missvisande presentationen av vissa pronomina har inte nämnvärt 
förbättrats genom registret. Den där och den här har splittrats på en rad stickord 
med samma sidhänvisning, medan man fåfängt letar efter den därna och den 
härna, under vilka n dänn och n hänn osv, skulle ha redovisats. Lyckligtvis finns 
däremot både därna och härna som adverb under egna stickord. Prepositionen 
uti döljer sig bakom uppslagsformen till prep. — te (s. 214). Vidare kan sägas att 
nyttan med registret i hög grad hade ökats om även hänvisningar kunnat göras 
från senare leder i sammansatta ord. 

Det måste emellertid framhållas att författaren själv knappast bör ställas till 
ansvar för brister som dessa. Att utforma artiklar i en ordbok och att ansätta 
riksspråkliga uppslagsord kräver åtskilligt i fråga om kunskaper i svensk språk-
historia och dialektologi och förutsätter dessutom god kännedom om i sådana 
sammanhang vedertagna principer och metoder. Det hade varit DAUM:s uppgift 
att mera samvetsgrant svara för den vetenskapliga granskningen av manuskriptet 
till ordboken i dess helhet och utformningen av korrekta stickord i registret så att 
här berörda ledsamma och strängt taget onödiga misstag inte hade behövt 
skämma ett i övrigt så utmärkt arbete. 

Ett exempel på detta är att dialektens fa'rbrorsa'm 'storbjuden' fått uppslag-
sordet farbrorsam och förts upp som avledning till farbror. I Lindgren 1940, och 
Stenberg 1, 1966 (1804) liksom i Larsson—Söderström 1979 återfinns det under 
förbärsam, i Levander—Björklund, Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna och i 
SAOB (och som hänvisning i Larsson—Söderström 1979) under förbördsam. Se 
närmare Jansson 1969. Ett annat sådant fall där fackmännen borde ha ingripit för 
att tillrättalägga ett misstag är ordet fett s. 'insekter'. Något ord fett med denna 
betydelse finns inte belagt i andra källor, och uppenbarligen har ordbokens 
uppgift tillkommit genom någon missuppfattning. Vad som avses är ordet bett n., 
som återfinns i Rietz 1867: 34 a, där så gott som identiskt samma ramsa som den 
Fors anför är citerad. Bett 'ohyra' är dessutom väl belagt i Lappland, Västerbot-
ten och Ångermanland. Det är gott och väl att de dialekt- och traditionssamlande 
arkiven publicerar värdefullt och intressant material ur sina samlingar, men 
denna utgivning bör inte få ske på bekostnad av den vetenskapliga bearbetning 
av materialet som också ingår i arkivens uppgifter. Hitintills har arkiven efter-
strävat att göra sådan bearbetning med all möjlig akribi för att åstadkomma 
hållbara resultat, och det vore att beklaga om denna linje i deras verksamhet nu 
skulle överges. 

Här förtecknas nu i det följande i alfabetisk följd flera mindre tillfredsställande 
uppslagsformer, som kunnat noteras vid en genomläsning av registret. I denna 
uppräkning betyder tecknet —> 'bör vara'. argan —> arg(en) (starkt f. bsg.); 
avmätt —> avmärkt; avskenad —> avskent (stickordet bör upplysa om hur ordet 
bildats); bakbräde —> bakbräda; bjenstut —> björnstut (SAOB); bortbjuden —> 
bortbjudd; bräsa —> bresa; djävel —> djävul; droppe —> dropp; er —> eder 
(SAOB); fule —> fulen (jfr djävulen, gammelkusen, hålen); fönna —> förna 
(SAOB); gammeldags —> gammaldags; gammelfolk —> gammalfolk; gammel-
fönna—>gamm- el. gammelförna (m. fl. liknande ssgr); gammelkarl—>gamm-
el. gammelkarlen (jfr ovan fule); he v. —> häva (SAOB); hocke —> hocken el. 
hocket; humlebränt—> hummelbränd; kattkal —> kattkall el. ev. -karl (jfr ripkall); 
klavanöt —> klavnöt (SAOB); klomsen —> klumsen (SAOB); kock s. (bsg. f. 
kö'kka) 'kvinnlig kock' --> kocka (SAOB); libake —> liebake (jfr liebruten osv.); 
lära rinnekal —> lärarinnekall el. ev. -karl (jfr ovan kattkal); ofårdog —> ofärdog 
(tryckfel); renkeke —> renkeka (jfr lada s.); repa s. o.v . —> ripa; rishaga —> 
rishage; räkenord —> räkneord; sinnt —> sint (SAOB); stade —> stadig; sädesvon 
—> sädesvån (jfr vån); tomme —> tom el. tom(met); tosa v. —> tåsa; uppstabinda 
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-> uppstadbind(a?); upptinad -> upptint; ög --> öga. Vidare saknas ock adv. 
med hänvisning till 2å: s. 244, och vid stickordet säd s. saknas hänvisning till s. 
173. 

Rune Västerlund 
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SUMMARY 
Harald Fors's Ordbok över Öre-Långselemålet (Dictionary of the Öre-Långsele 
Dialect) presents the dialect of the village of Långsele in Örträsk parish, southern 
Lapland. It is published by the Institute of Dialect, Place-Name and Folklore 
Research, Umeå. The author is not a philologist, but a retired electronic engi-
neer, and he has lived in Australia and Oceania for many years, but having 
grown up in the village of Långsele he has valuable first-hand knowledge of this 
local dialect. The dictionary contains some 5 000 lemmata and an introductory 
section includes a grammatical survey dealing with the main inflected forms of 
nouns, adjectives, and verbs. The reviewer discusses the dictionary's method of 
showing pronunciation, considering among other things the possible existence of 
two short vowel phonemes ö and ö. The dictionary's presentation of morphology 
also comes in for critical scrutiny, especially as regards the indefinite and 
definite plurals of neuter nouns. Fors uses the basic dialect forms of words to 
head his dictionary entries, rather than standard Swedish headwords, and the 
reviewer draws attention to several drawbacks with this method. However, an 
index of standard Swedish forms has subsequently been published in the same 
series as the dictionary. The following section of the review examines the 
information provided in entries as regards parts of speech, gender, and inflec-
tion; translations or definitions; and examples given to show the way the words 
are used in sentences. The reviewer also draws comparisons with corresponding 
phenomena in other dialects closely related to that of Öre-Långsele. The diction-
ary has a few formal weaknesses, which must be put down to the compiler' s 
imperfect familiarity with dialectological and lexicographical methods. It also 
emerges that the dialect which the dictionary represents has certain modern 
features and shows signs of a gradual levelling process. Despite the shortcomings 
referred to, however, the dictionary must be described as an important source of 
knowledge about the Öre-Långsele dialect. 

Monica Lantz, Folkets visor. Om folklig sång för visornas vänner. LTs förlag. 
Sthlm 1984. 167 s., ill. ISBN 91-36-02058-3. 
I vårt högteknologiska och snabbt föränderliga samhälle har det fäderneärvda 
och »genuina» under det senaste årtiondet fått alltmer högre status. Detta märks 
inom flera områden. Klädmodet har med jämna mellanrum presenterat s. k. 
folkloristiska kläder, dvs. mönstrade koftor, blommiga sjaletter, bandkantade, 
vida kjolar och skjortor osv. Folkdräktsrörelsen är på ständig frammarsch, och 
köerna till Nordiska Museets dräktavdelning tycks aldrig sina. Också gamla 
hantverk revitaliseras, fester och gillen firas åter traditionellt m. m. Även om 
1970-talets spelmanshausse och intresset för de folkliga låtarna något mattats av, 
är ännu den folkliga visan, leken och dansen mycket omhuldade. Folkdanskurser 
lockar många, både äldre och yngre människor. Ballader, vad som i folkmun 
kallas skillingtrycksvisor och skolbarnens hopprepslekar och nonsenramsor spe-
las in på skiva och åtnjuter stort intresse hos publiken. Böcker med visor ur 
folkdjupen har under de senaste åren också varit många. Detta medvetna åter-
upplivande av gamla folkliga traditioner brukar kallas folklorism. 

Folklorismrörelsen är intimt förbunden med den tid av traditionslöshet, om-
flyttningar och teknikdyrkan som vi lever i, och utgör ett glädjande bevis för att 
människor behöver sitt kulturella arv i osäkra tider, men den tenderar då och då 
att frisera och tillrättalägga det fädemeärvda och har ibland uppenbara svårighe- 
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ter att acceptera folkkulturen sådan som den faktiskt är med alla inkonsekven-
ser, all litterär och utländsk påverkan, alla »fel och brister». Tydligen finns det 
ett behov av att tänka sig det folkliga och förgångna som ordning och harmoni, i 
motsättning till det normlösa och föränderliga man upplever i den moderna 
maskinkulturen. Betoningen av det äkta, det statiska och sega i det förgångna 
blir stor, och går t. o. m. så långt att bilden av det blir falsk. 

Om problemen kring bl. a. folklorismbegreppet för Monica Lantz i sin bok 
»Folkets visor. Om folklig sång för visornas vänner» en intressant och initierad 
diskussion. Hon har i visorna funnit ett bra exempel för att illustrera traditionens 
egentliga liv. Visor och annan muntlig diktning är ju stadda i ständig förändring. 
Det gör att bilden av dem knappast blir stabil och fast. När det gäller visor som 
levat i näst intill enbart muntlig tradition kan man nämligen sällan tala om fasta 
former, statiska lydelser eller korrekta texter. Varje sångare har vid kanske varje 
framförande något förändrat en text, så att många olika versioner av en och 
samma visa existerat samtidigt. Improvisation har således varit vanlig. Detta kan 
ännu iakttas då någon i en tidning efterlyser texten till en gammal folklig visa. 
Det kan då komma in många varianter, som alla uppges vara de »riktiga». Ändå 
kan stora skillnader i texterna föreligga. Inte heller är alla visor särskilt folkliga. 
Många är litterära, men då de sjungits och älskats av folket tillhör de dess 
visskatt och måste tas med i beräkningen av folklorismanhängarna. 

Diskussionen kring folklorism kontra traditionens egentliga liv utgör tillsam-
mans med synpunkterna på folkminnesarkivens genreindelningar den största 
behållningen av Lantz framställning. Författarinnan påpekar nämligen, hur illa 
arkivens genresystem överensstämmer med den muntliga traditionen. Forskar-
termerna har slagit ut de folkliga mer flytande gränserna och med sina formkri-
terier gjort en mer funktionsmässig indelning omöjlig. Kravet på att passa in i en 
bestämd genre (dvs. kärleksvisa, skämtvisa, dryckesvisa osv.) har blivit starkt 
för att indelningssystemet skall fungera. Dock finns det i praktiken inga sådana 
klart avgränsade grupperingar i folktraditionen. Det är nu ingen nyhet, att 
genresystemet upplevs som fyrkantigt och svåranvänt, men det är mycket värde-
fullt att Lantz nämner det och tar upp det till diskussion, speciellt som hon i sin 
egen bok använder en funktionsmässig indelning av materialet. 

Även om de mer övergripande frågeställningarna är det mest värdefulla i 
Lantz' bok, är den dock i första hand tänkt som en introduktion till den folkliga 
visan. Den presenterar olika vistyper som ballader, soldatvisor, kärlekslyrik, 
religiös diktning m. m. samt vår egen tids antikärnkrafts- och fredsrörelsesånger. 
Det ger ett alldeles särskilt värde åt boken att den inte är tidsbegränsad utan 
också tar upp helt moderna visor, vilka ju är exempel på folklig vissång även de. 
Visorna presenteras mer eller mindre utförligt, och till varje kategori ges ett eller 
flera textexempel, dock alltid utan melodier. Utöver själva vistyperna och deras 
förekomst diskuterar Lantz också ursprung, källor, traditionsbärare och doku-
mentation. Hon får således sägas ha gjort en grundlig genomgång. En invändning 
bör man dock göra, nämligen att framställningen ger ett mycket ojämnt intryck. 
Sålunda kan exempelvis ordförklaringarnas värde ifrågasättas. De präglas av viss 
valhänthet och synbara svårigheter att strukturera materialet. Lantz förefaller ha 
plockat termer på måfå och dessutom förklarat somliga ingående och andra mera 
flyktigt. Detsamma gäller tyvärr även texterna i övrigt, där läsaren bjuds ömsom 
vin och ömsom vatten. Ibland tycks författarinnan rada upp information, som det 
verkar enbart för att få med den, ibland åter för hon långa, lärda resonemang 
kring en företeelse. Detta ger boken lite slagsida och avslöjar att författarinnan 
kanske inte lika bra behärskar alla de områden hon diskuterar. 

Detta förtar dock inte bokens värde som handbok, ty som sådan bör den 
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fungera utmärkt. Den är läsvärd och tack vare ymniga litteraturtips blir den 
säkert användbar. Sammanställningen bygger inte på Lantz' egna forskningar, 
men baseras uteslutande på andras undersökningar. Framställningen är lätt-
smält, även om Lantz kanske inte är någon större stilist. Men man bör väl heller 
inte ställa alltför höga krav på en relativt opretentiöst framställd handledning. 
Som inspirationskälla för visintresserade och som uppslagsbok fyller den sanno-
likt sin funktion. 

Agneta Lilja 

SUMMARY 
Monica Lantz's book Folkets visor. Om folklig sång för visornas vänner (The 
people's songs. A book about folk song for song-lovers) is a manual for readers 
with an interest in songs, presenting different categories of song, their origins, 
sources, the people who have handed them down, and documentation on them. 
The book's value lies above all in Lantz's fundamental discussion of such 
subjects as folklorism, i.e. the deliberate revival of folk traditions, and the 
folklore research institutes' relatively ill-functioning systems of genre classifica-
tion, which are based on formal criteria rather than the functional criteria which 
are now recommended. The book is pleasant and easy to read, despite the 
somewhat uneven quality of its contents. 

Peter J. Rosendahl, Han Ola og han Per. A Norwegian-American Comic 
Strip/En norsk-amerikansk tegneserie. Edited bylredigert av Joan N. Buckley & 
Einar Haugen. Utgitt i serie B: Skrifter LXIX fra Institutt for sammenlignende 
kultutforskning. Universitetsforla get Oslo—Bergen—Stavanger—Troms0 1984. 165 
s. ISBN 82-00-06741-6. ISSN 0332-6217. 
Emne for denne boka er en tegneserie som fOrste gang ble trykt i den norsk-
amerikanske immigrantavisa Decorah-Posten fra 1918 til 1935. Dette tidsrommet 
faller sammen med glanstida for Decorah-Posten, som i sitt nesten hundreårige 
liv (1874-1972) nådde det hOgste abonnent-talet (ca. 45000) midt i 1920-åra. 
Tegneserien Han Ola og han Per var uten tvil et av de innslaga som bidrog til å 
giOre avisa populxr blant de norske i Amerika. Ett uttrykk for dette er det 
faktum at serien stadig har blitt gjenopptrykt i norsk-amerikansk presse. For 
Oyeblikket går den således i Western Viking i Seattle, en av de ytterst få norsk-
amerikanske avisene som fremdeles holder det gående — for Ovrig med det meste 
av stoffet skrevet på engelsk. 

Med denne utgaven blir imidlertid serien for fdrste gang presentert både med 
populxrvitenskapelige innledningskapitler og med fullstendig oversettelse til 
engelsk av den norske teksten. Boka er også ellers gjennornfOrt tospråklig med 
parallelltekst på norsk og engelsk, slik at både norske og amerikanske lesere skal 
kunne lese den med fullt utbytte. Jeg tror nok likevel at det er nvkivendig med et 
relativt intimt kjennskap til det norsk-amerikanske immigrantsamfunnet i Midt-
Vesten for helt å kunne forstå hvorfor denne serien kunne slå an slik som den 
bevislig gjorde. Personlig må jeg innrOmme at jeg med min norsk-norske bak-
grunn (bortsett fra ett år som norsklektor i Decorah, Iowa) har visse problemer 
med å oppfatte en del av det som skjer i serien som god humor. Men dette er 
tydeligvis annerledes for dem som har den «rette» bakgrunnen! 
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Hovedpersonene i serien er naturligtvis Ola og Per, som framstår som en slags 
(karikerte) prototyper på norsk-amerikanske farmere. Ettersom det vel er språ-
ket som sxrlig interesserer lesere av dette tidsskriftet, skal jeg ikke henfalle til 
amatOrmessige betrakninger over seriens litterzere kvaliteter - da er det bedre å 
lese Joan Buckleys kongeniale framstilling (s. 10-25) av Humoren i Han Ola og 
han Per. 

Kongenial er også i hOgste grad Einar Haugens utgreiing om språket i serien (s. 
26-39). Nedenfor skal vi fOrst se nxrmere på det norske folkemålet som hoved-
personene i serien bruker, deretter språket hos andre personer og i overskrif-
tene, og til slutt vil jeg prOve å si litt om alle innslaga fra amerikansk engelsk. 

1 
På grunn av Einar Haugens ubestridelige autoritet når det gjelder norsk språk i 
Amerika, må en naturligvis godta hans forsikring om at målet til Ola og Per er 
autentisk: «Det er ingen falske toner i dette språket; det er eller var språkformen 
til innvandrerne fra landsbygda i Norge og deres etterkommere gjennom mange 
är.» (s. 37) 

Kunstneren som har tegna og skrevet tegneserien, Peter J. Rosendahl, hadde 
da også fOrstehands kjennskap til det miljOet han skildra: Han var f0dt i 1878 i 
Spring Grove i sOrOstre Minnesota, et distrikt som fremdeles er sterkt prega av 
den norske immigrasjonen. Han var hele livet farmer i heimbygda, men hadde 
altså visse kunstneriske sysler på si. Språksituasjonen i Spring Grove i 1940-åra 
har Einar Haugen beskrevet slik i avhandlinga The Norwegian Language in 
America (Bloomington/London 1953): «The use of Norwegian has here been 
preserved in a remarkable degree, even in the village itself. (---) «The prevail-
ing dialect, 'Spring Grove Norwegian', is an indefinable East Norwegian dialect, 
probably based on the Hadeland dialect which was brought over by a large 
section of the settlers, possibly also on the Sigdal dialect. But others also speak 
the more deviant Halling dialect.» (Op. cit. s. 614.) 

Det er altså mot denne bakgrunnen vi må se Rosendahls valg av språkform for 
sine seriehelter: Hans egen familie kom fra Hadeland, mens konas familie var fra 
Hallingdal (s. 31). Det er helt tydelig at Per snakker et språk som stort sett 
stemmer godt med hadelandsmål - fra de såkalte flatbygdene like nord for Oslo - 
mens Olas språk er sterkt preget av hallingmål, dvs. dialekten i det Ostnorske 
dalfOret Hallingdal, som hOrer til de såkalte midlandsmåla, som på mange måter 
ligger lenger fra norsk bytalemål og standardspråk. 

Men begge er dessuten tydelig merka av at de lever i et utvandrermilj0 med 
sterk språkblanding - også når en ser bort fra innslaget av engelsk. Det er nemlig 
ingen gjennomfOrt og konsekvent dialektbruk vi mOter hos disse personene. Ola 
bruker riktignok langt oftest hallingformer av pronomener, som e, de, se og me 
(= feg, deg, seg og vi), men i episode nr. 58 (episodene er nummerert fortlOpende 
i boka) står både e ogje i samme replikk; i nr. 62 brukes litterxre former som dig 
og sig; i nr. 136 sier han vi kommer (og ikke me kjem). Ola bruker også normalt 
hallingformer av substantiv, f. eks. höndi (= handa, nr. 30) og dentistadn (= eng. 
the dentists, nr.35), men også flatbygdformer (som altså stemmer med f. eks. 
hadelandsmål) som tanna (= tanna, nr. 35; ikke tönni, jf. höndi nr. 30) og stolpa 
(= stolpene, nr. 130; ikke stolpadn, jf. dentistadn nr. 35). 

Dette er vel kanskje akkurat det en kan vente etter Haugens generelle beskri-
velse av «the prevailing dialect» i Spring Grove som et slags hadelandsmål (jf. 
sitatet ovenfor). Det er nemlig vanskelig å påvise hallingmål i Pers språk, derimot 
trolig innslag av sigdalsk (jf. Haugen-sitatet ovenfor). Dette vii i så fall kunne 
forklare flertallsformer på -an hos Per; f. eks. tankan (= tankene, nr. 25), bullan 
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(= eng. the hulls, nr. 162); jf. hadelandsmål -a (tanka, bulla) og hallingmål -adn 
(tankadn, bulladn); likeså presensformer på -ar (av a-verb), som forekommer 
sporadisk både hos Ola og Per, f. eks. i uttrykket: det bitar alt, der begge bruker 
denne forma (= eng. that beats eve7thing; nr. 154 (Ola) og157 (Per)). Hos Ola 
finner vi imidlertid også ofte hallingformer uten -r, f. eks. fila (= eng. feels, nr. 
55), og hos Per hadelandsformer på -er; f. eks. loser (= eng. loses, nr. 15). Ola 
bruker dessuten stundom former på -er; f. eks. e vatcher alt e orker (= eng. I'm 
watching as hard as 1 can, nr. 54). Om dette skal bedglinmes som Ostlandske 
folkemålsformer fra flatbygdene eller rett og slett som innslag av norsk-dansk 
skriftspråk, er ikke godt å si. Stort sett er det imidlertid svzert lite å finne av 
umotiverte innslag av bokspråk hos Ola og Per; et nokså enestående unntak er 
ordet storartet hos Ola (nr. 103). Derimot er det helt bevisst språkbruk når Ola 
fOrst snakker engelsk og deretter «knoter» (dvs. snakker norsk-dansk) i nr. 150: 
«Aa goddag, Mrs. Jones! My, but yu got some dandy place hare — jeg kunde 
Onske jeg sad i en slig velstand e mm»; her er det nemlig Olas hensikt å innynde 
seg hos samtalepartneren (legg også merke til at han på slutten «plumper 
gjennom» og sier e me, ikke jeg ogsaa). 

2 
Språket i overskriftene som innleder hver episode står ofte i sterk kontrast til 
Olas og Pers språk; her mcbter vi rett som det er nokså rein norsk-dansk av 1800-
tals-merke. Faktisk var dette også Decorah-Postens normale redaksjonelle 
språkform helt fram til etter 1950 (og like lenge ble avisa også trykt med 
frakturtyper!). Den ble da også lest av danske immigranter og brakte regelmessig 
stoff fra Danmark for å tilfredsstille denne lesergruppa. Man kan dermed faktisk 
hevde at blant utvandrerne i USA fortsatte det norsk-danske skriftspråksfelles-
skapet helt til etter 2. verdenskrig! 

I overskriftene til Han Ola og han Per finnes imidlertid mange «forsyndelser» 
mot «det rene danske Sprog». Av og til reserverer forfatteren seg med å sette 
hermetegn rundt de mest avstikkende orda; f. eks. Per er en «Klypper» til at 
koge Graut (nr. 59), men merk at den norske forma Graut ikke er marken på 
samme måte! Der er også brukt former som bukselaus (nr. 149), Brua (nr. 47) og 
Kua (nr. 133 o. fl.); ja, til og med Dentistadn (nr. 35) — alt sammen uten 
hermetegn. Jeg synes derfor ikke det er helt treffende når Haugen sier i si 
utgreiing (s. 27) at der er «overensstemmelse mellom overskriftene og avisens 
stil og rettslcrivning for «ng». Etter mitt syn ligger overskriftene ofte et sted 
midt imellom personenes tale og det vanlige språket i avisa. 

Hos de andre personene i serien inger vi til dels norsk standardtalemål 
(riksmål), men sporadisk også andre bygdemål. Et par ganger opptrer således 
personer som snakker dialekt fra TrOndelag (nr. 173 og 211), en gang muligens 
fra Telemark (nr. 19). Det er altså tydelig at farmeren fra Spring Grove må ha 
hatt uvanlig godt kjennskap til ulike former for skrift- og talespråk fra «gamlelan-
det ». 

3 
Det som fOrst og fremst karakteriserer språket i Han Ola og han Per, er imidlertid 
den enorme innblandinga av engelske ord og uttrykk. Om dette innslaget i 
språket sier Haugen at det også er genuint nok, «om kanskje litt overdrevet for 
effekten» (s. 37). Det som i alle fall må vere brukt «for effekten», er forskjellige 
slags merkverdige skrivemåter 'av de engelske orda. Immigrantene prgcvde nok 
stort sett å unngå engelske lånord når de skrev på morsmålet, men dersom de — 
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bevisst eller ubevisst — brukte engelske ord, så ble de i alle fall vanligvis gjengitt 
med konvensjonell engelsk ortografi. Men ikke så i Han Ola og han Per. Det 
vanligste er vel at ordet har fått rein norsk skrivemåte; f. eks. smesja 
(= smashed, nr. 30), taaf (= tough, nr. 32), ktetja (= catched, nr. 37), bjuro 
(= bureau, nr. 121 og 223), men rein engelsk skrivemåte forekommer også; 
f. eks, soul mates, my goodness (nr. 111). 

Av og til viser skrivemåten at ordet er fonologisk tilpassa norsk lydsystem. 
Såldes brukes ofte t og d for de engelske dentale frikativene; f. eks. bai tänder 
(= by thunder, nr. 50 o. fl.), is dat de raad to St. Paul? (= is that the road to St. 
Paul? nr. 36). 

Men i swert mange tilfelle har de engelske orda en skrivemåte som dels er 
inspirert av engelsk, dels av norsk skrivemåte. Et godt eksempel på dette er det 
populwre uttrykket good gracious, som flere ganger (f. eks.) i nr. 161) skrives 
good greshus, med oo og sh fra engelsk, og med (e fra norsk. Det enda mer 
populxre sure skrives snart på «engelsk» maner, som shure (nr. 42), snart på 
norsk, som sjur (nr. 47). Med skrivemåten (look) hare for engelsk (look) here (nr. 
80 o. fl.) vil forfatteren sannsyligvis antyde at uttalen er som i det norske ordet 
her, men han velger altså likevel en «engelskaktig» skrivemåte for å skape en 
komisk effekt. I det hele tatt er det nok nettopp i skrivemåten av de engelske 
orda at forfatterens språklige fantasi får utfolde seg frodigst — for «dg gir jo som 
tidligere nevnt personenes språk et ganske realistisk bilde av immigrantnorsken 
blant farmerne i Midt-Vesten. 

En anmelder skal jo også gjerne peke på feil og mangler. I denne forbindelse 
vil jeg gjerne gripe fatt i enkelte ting i oversettelsene både til norsk (av de 
engelske glosene) og til engelsk (av hele den norske teksten, inklusive alle 
lånorda). 

Jeg synes nok av og til gloseoversettelsene er temmelig overflOdige; f. eks. 
starte= begynne (nr. 6), kom an= bare kom (nr. 13), aalreit = bra (nr.73). 
Oversettelsen av farm med bondegård (nr. 33) mener jeg er om ikke feil,så i alle 
fall upresis; det er nemlig helt normalt også i Norge å bruke ordet farm (og 
farmer) når det er tale om amerikanske forhold. 

Enkelte ganger synes man også å kunne merke at oversetteren kanskje ikke 
har daglig kontakt med moderne norsk språk, som når life insurance (nr. 153) blir 
oversatt med livsassuranse og ikke (livsforsikring, og dish washer (nr. 106) heter 
ikke diskemaskin på norsk, men oppvaskmaskin. Forma puss ta 'm som overset-
telse av sic 'em (nr. 150) er også helt uakseptabel: Dette uttrykket har på norsk 
nesten alltid forma puss ta 'n (= eng. sic 'im), og skulle det brukes i flertal, måtte 
det vel bli puss ta dem, eventuelt puss ta rem (med Ostnorsk talemålsform). En 
beldagelig trykkfeil finnes i kommentar til nr. 159, der det opplyses at ei (ameri-
kansk) mil er lik 7 km! 

Derimot er det nok ingen trykkfeil, men i stedet ei nokså opplagt feillesing av 
teksten i nr 119. Her har oversetteren tydeligvis oppfatta et ord som SODEN, 
mens det etter mi mening må leses SOPEN. (Merknad: «Snakkeboblene» i 
tegneserien er gjennomgående handskrevne og med gjennomfOrt bruk av store 
bokstaver. D og P kan dermed i visse tilfelle se nokså like ut.) 

Situasjonen i denne episoden er at en arbeidsgjeng skal arbeide med ei slags 
blåsemaskin, men så kan de ikke finne Per. Da sier Ola til de andre: «Vi fler 
starte up lel, tenkjer e, denna sopen, han Per, er bestandig så seg om morgon.» 

Ordet sop kan ifOlge Hans Ross: Norsk Ordbog, Christiania 1895 bl. a. bety: 
En som beweger sig tungt og Odelteggende «soopande». Hallingdal. Altså en 
betegnelse som ville passe bra på Per i dette tilfellet, og dessuten lokalisert 
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nettopp til Olas heimtrakter i Norge. Men oversetteren leser altså ordet som 
soden, oppfatter det som engelsk og oversetter det til norsk med torva. 

Den engelske versjonen av den siterte setningen lyder da slik: «We'd better 
start up this sod anyway, I think. Per is always so slow getting up in the 
morning.» — Dette synes jeg er ej svart urimelig tolking både syntaktisk (at ordet 
på denne plassen skulle kunne referere til blåsemaskina) og semantisk (at ej 
blåsemaskin kalles ej torv), og jeg vii derfor mene at mi lesing må vare den rette. 

Disse innvendingene må likevel ikke skygge for den kjensgjerning at vi her har 
å gjOre med et bokverk som absolutt fortjener å få en talrik leserskare, ikke bare i 
Norge og ellers i Skandinavia, men kanskje enda mer blant de hundretusenvis av 
amerikanere med norsk blod i årene. Her har også de som ikke lenger behersker 
forfedrenes språk (og det er jo snart alle!) en mulighet til å oppleve en samtidig 
skildring av det norsk-amerikanske farmersamfunnet på begynnelsen av 1900-
talet — ganske visst grovt karikert, men tydeligvis ikke verre enn at folk kjente 
seg igjen — det vitner seriens enorme popularitet om. 

I denne omgang har man av Okonomiske grunner valgt å trykke bare 223 av de 
i alt 599 episodene som Rosendahl laga av serien. I innledningskapitlene sine har 
imidlertid de to redaktOrene tatt hensyn til alle episodene. I forordet heter det 
derfor: «Hvis det skulle bli et sterkt krav fra publikum om videre utgivelse kan et 
bind til lett skaffes. Stoffet ligger ferdig.» (s. 9.) 

Ut fra de to vennenes tidligere publikumssuksess burde det da kanskje ikke 
overraske altfor mye om Han Ola og han Per, bind 2, snart dukker opp på 
bokmenyen fra Universitetsforlaget. 

Arne Torp 

SUMMARY 

This book is a facsimile edition of the first 223 of a total of 599 episodes of the 
Norwegian-American strip cartoon Han Ola og han Per, which between 1918 
and 1935 was an enormously popular feature in the Norwegian immigrant news-
paper Decorah-Posten (1874-1972). The cartoon's creator, Peter J. Rosendahl, 
spent the whole of his life in the Norwegian settlement of Spring Grove, 
Minnesota, where the cartoon is mainly set, with the two farmers Ola and Per as 
its main characters. 

The book includes two introductory chapters, one on the humour of the 
cartoon, the other on its language, written by Joan N. Buckley and Einar 
Haugen, respectively. The book is in Norwegian and English throughout. 



Från arkivens verksamhet 

Årsberättelserna för dialekt- och folkminnesarkivens verksamhet kan rekvireras 
hos vederbörande arkiv. Adresser och telefonnummer är: 
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, 

Ö. Ågatan 27, Box 1743, 75147 Uppsala, tel. 018/1563 60. 
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, 

Helgonabacken 14, 223 62 Lund, tel. 046/10 70 00. 
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Vallgatan 22, 411 16 

Göteborg, tel. 031/13 8871. 
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, 

Jägarv. 18, Box 5056, 900 56 Umeå, tel. 090/13 58 15. 
Ur årsberättelserna ges här kortfattade upplysningar om viktigare inslag eller 

förändringar i de delar av institutionernas arbete som gäller dialekter, folkliv och 
folkminnen (t. ex. större arbetsprojekt, fullbordade större undersökningar, av 
arkiven utgivna skrifter) samt personalskiften. Denna begränsning av notisernas 
innehåll och omfattning medför att meddelanden om alla arkivs verksamhet inte 
med säkerhet kommer att inflyta varje år. 

Ur redogörelserna för arbetsåret 1983/84 noteras följande: 

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) 
Av trycket har utgivits: Levandert—Björklund, Ordbok över folkmålen i övre 
Dalarna, h. 22 (mackaberus—mfflölning) och h. 23 (m(Dölningshus — mäla"); 
Klintbergt—Gustavson, Ordbok över Laumålet på Gotland, h. 23 (talsam—var-
för(e)) och h. 24 (varhän—väderlek); Hasselbrink, Siidlappisches Wörterbuch II; 
Svenska folkmål och svenskt folkliv, årg. 106 (årsh. 307). 

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAG) 
Av trycket har utgivits: Sjöstedt, Ordbok över folkmålen i Västra Göinge härad 
2. 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) 
Ett större insamlingsarbete med inriktning mot modern folklore som den kom-
mer till synes inom tonårskulturen har påbörjats. 

Vid sidan av ULMA fungerade DAG som sekretariat för utgivning av Språk 
och tradition. Festskrift till Sven Benson (= SvLm 1983, s. 1-241). 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) 
FK Susanna Kuoljok-AnOus anställdes 84-03-01 som arkivarie med särskild 
inriktning på samiska. 

Av trycket har utgivits: M. Hellquist, Abraham Abrahamsson Hälphers och 
folkmålen i Westerbotten; H. Fors, Ordbok över Öre- Långselemålet — en svensk 
dialekt i södra Lappland; T. Dahlstedt och Arvidsson, Vitra och bäran. Två 
studier i norrländsk folktro; L. Rathje, Norrländsk folkmedicin. 
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SUMMARY 

From the annual reports of the institutes of dialect and folklore research 1983-84 
The above account summarizes the principal activities of the institutes of dialect 
and folklore research 1982-83. The detailed official reports of the institutes are 
available in mimeographed form and can be obtained from the respective insti-
tutes (for addresses see above). 
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