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Mynda och hopa 'ro baklänges' 
Av Olav Ahlbäck 

Verbet ro anges av SAOB (R 2287) avse dels och vanligen sådant sätt att 
ro, då »roddaren sitter med ryggen mot färdriktningen o. vid årtagen drar 
åran (1. årorna) mot sig», dels även sådan rodd, då »roddaren sitter med 
ansiktet i färdriktningen o. vid å'rtagen skjuter åran (1. årorna) ifrån sig». 
Det förra roddsättet benämner jag dragande rodd, det senare skjutande 
rodd eller för enkelhetens skull rodd baklänges. Ordböcker, dialektupp-
teckningar o. d. källor har sällan så klara och entydiga definitioner av 
termer från detta område som de ovan efter SAOB citerade. Då denna 
ordbok själv beskriver innebörden av verbet mynda (M 1712 mynna v.2) 
som »ro på så sätt att årbladen i vattnet föras akterifrån o. föröver», så 
är ju detta riktigt endast om man tänker sig att roddaren sitter i fören av 
båten. Om han antas sitta i aktern, måste beskrivningen bli rakt motsatt. 
Då man hos Rietz (590 a) läser om verbet skåta, att det innebär att »ro 
med ansigtet vändt mot stranden, ro på så sätt att man förer årorna ifrån 
sig, så att båten kommer med aktern före åt det håll man önskar», så 
gäller samma anmärkning som om SAOB mynna. Oftast förklaras hit-
hörande verb med orden »ro baklänges», som otvivelaktigt avser skju-
tande rodd. Tvetydigt är däremot uttrycket stryka med årorna, som kan 
betyda dels att ro baklänges för att få båten att flytta sig i önskad 
riktning, dels att hejda båtens fart genom att kantställa och doppa ned 
årbladen och låta dem spjärna mot vattnet, eventuellt att i samma syfte 
göra några årtag baklänges. Samma dubbeltydighet vidlåter också ver-
ben hamna (Ahlbäck) och sväva (Moberg s. 160 ff.). Vad avser exempel-
vis Johan Ihre i Swenskt dialect lexicon (s. 38 a) med följande ordartikel: 
»erä. Jämtl. Mynda. i.e. sväfva med åror i vatnet.»? Mynda står uppen-
barligen som riksspråkligt ord, men dess betydelse framgår ej av förkla-
ringen. 

I ett stort antal dialektuppteckningar från övre Sverige finns mynda 
däremot klart belagt i betydelsen ro skjutande rodd med två åror: 
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mönn Norrbotten och Västerbotten (Rietz 450 b, Pihl 1958-59 s. 229 not 
20, Rutberg s. 96 med not 3; Unander s. 26, Åström s. 47, Lindgren s. 
97 a); 

mönnä Lappland och Ångermanland (Dahlstedt—Ågren s. 82, 193; Si- 
denbladh s. 61, Nordlander s. 78b); 

mynna, minna Hälsingland (LPnström s. 40, Rietz 1. c.); 
mynna Gästrikland (Lindkvist s. 97); 
mynda, minda, mindä Dalarna (Rietz 1. c., Dalmålsordboken); 
mynda, minnä Dalabergslagen (Envall s. 41); 
mynna Värmland (Rietz 1. c.); 
mynda Uppland (Rietz 1. c., Hesselman s. 170, 171) 

Från Lima—Transtrand i Dalarna uppges även betydelsen »paddlande ro 
båt med en åra, som ej vilade på årtull» (Dalmålsordboken). Från Norge 
finns ordet anfört av Ross (515b, 531 a) dels i betydelsen »hamla (roe)», 
dels i betydelsen »ro med et Redskap som dyppes ned skiftevis paa den 
ene og paa den anden Side». 

Mer detaljerade upplysningar om skiftande betydelser hos mynda 
föreligger från Finland, beroende på att ord med den allmänna betydel-
sen ro baklänges har efterfrågats i den ordgeografiska undersökning, 
som har utförts vid Svenska litteratursällskapets i Finland Folkkulturs-
arkiv. Verbet mynda är i betydelsen ro skjutande rodd med två åror känt 
i Oravais, Björkö, Replot, Solv, Malax, Petalax och Närpes i Österbot-
ten (utt. mynd) samt dessutom i Kökar i den öståländska skärgården (utt. 
minda) och i Korpo i västra Åboland (utt. mynd, -a). Vid sidan av denna 
betydelse har i säljägarnas språk funnits en betydelse paddla eller ro med 
en paddel eller en ensam åra, känd från Larsmo, Munsala, Maxmo, 
Kvevlax, Björkö, Replot, Malax, Bergö och Korsnäs. Dels har man med 
detta avsett ett kavande med en av ett bräde tillverkad, knappt alnslång 
paddel (mynd-bräde, mynd-spada f., svep m.), ett roddsätt vilket an-
vändes då man vid öppet vatten med julle smög sig på säl som låg och 
solade sig på låga stenhällar. Dels har man också avsett en rodd som 
säljägaren tog till, då han under jaktfärd på vårisarna kom till ett större 
klåv, en bred råk, som han ville ta sig över. Han valde då ut ett bärande 
isflak och ställde sig med sin utrustning på flaket, varefter han rodde sig 
över med ränn- eller skred-stången, den långa spark- och krypskida som 
han färdades på. Regelrätt paddling eller rodd med en åra, i det man står i 
framstammen av båten eller sitter eller står i bakstammen och för åran i 
lodrät ställning växelvis på var sida av båten, medan man har ansiktet 
vänt i färdriktningen, har antecknats i Maxmo, Kvevlax och Korsnäs. 
Från Lappfjärd känner jag ordet (utt. minn) i betydelsen av en paddlande 
rodd i flatbottnad ekstock, vilken tillgår så att roddaren om han är 
högerhänt sittpr på vänstra sidan av bakre stamstycket med ansiktet mot 
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fören och rör åran i lodrät ställning utmed vänstra sidan av ekstockens 
bakre del, varvid åran har en sådan vinkel i vertikalplanet att ekstocken 
håller rak kurs, oavsett att rodden sker endast på ena sidan av farkosten. 
Åran är c. 2 alnar lång och greppas med höger hand upptill och vänster 
hand på mitten av åran. Från Korsnäs och Houtskär föreligger slutligen 
uppgifter om att mynda även har kunnat avse, att man på relativt grunt 
vatten stakade båten med en stång. 

Mynda böjs i de flesta trakter efter 1:a konjugationen, men böjning 
efter 2:a konjugationen, pres. myndär, pt. mynd, har jag antecknat i 
Björkö, Replot, Solv och Bergö i mellersta Österbotten. Att döma av 
Sidenbladh s. 61 har också norra Ångermanland haft denna böjning, 
som med all sannolikhet är den ursprungliga. Verbet mynda är ett äldre 
*mundian. Enligt SAOB 1. c. är ordet av outrett ursprung, men Alf Torp 
har ett tveksamt framlagt förslag till etymologi (444 a): »Kan[s]ke egtl. 
'sigte paa'. Til mund (?).» Det substantiv mund som han avser är fvn. 
och no. mund n., tid, tidpunkt (jfr got. mundrei f. »ziel»), samhörigt med 
fvn. munda v., »sigte, stevne frem i retning mot maalet = got. mundön 
rette sit blik paa, agte paa» (Torp 438b; jfr Feist 367b, Pokorny s. 730; 
enligt NorrOn ordbok 305 b o. 303 b har ordet i fvn. även formen mynda). 
Torps förslag ger i själva verket en fullt nöjaktig saklig innebörd åt ordet: 
att ro skjutande rodd med två åror innebär liksom paddling med en enda 
åra, att man gör detta vänd i färdriktningen med blicken riktad på 
färdmålet. 

Allmänt brukligt i det finlandssvenska riksspråket samt i dialekterna i 
norra Österbotten, Åboland och Nyland (ävensom i det forna svenska 
Estland) — men veterligen helt okänt i Sverige — är verbet hopa, som 
vanligen betyder ro skjutande rodd med två åror. Från Terjärv och 
Larsmo i Österbotten samt Bromarv och Tenala i Nyland föreligger 
uppgifter om att det också kunnat betyda sådan rodd med endast en åra, 
varvid åran antingen stöddes mot en årtull eller låg på båtsuden, hållen 
på plats med den hand, som ej höll i årlommen; även kunde åran föras 
som en paddel. Detta slags rodd utfördes alltid i båtens akter och på ena 
sidan av båten, dels vid roddfärder i besvärande sidvind, då båten 
strävade att gå upp i vind och motverkan behövdes genom roddtag på 
lovartssidan, dels vid stagvändning av segelbåt med dålig förmåga att 
vända genom vind, då hjälp behövdes genom roddtag på läsidan. Då man 
på detta sätt hjälpte till med en åra i aktern, sades i Larsmo att man 
hå:pa eller stödde. Endast från Nagu i Åboland finns uppgift om att hopa 
också kunde betyda sväva, hejda båtens fart genom att stryka mot med 
årorna. 

Verbet hopa böjs enligt materialet i Folkkultursarkivet överallt efter 
1:a konjugationen. Uttalet varierar mellan ho:p(a), som är den vanli-
gaste formen i övre Österbotten och östra Nyland och allenarådande i 
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västra Åboland, västra och mellersta Nyland (och fordom i svenska 
Esland), dess ekvivalent håop(a) i östra Åboland och det avvikande 
hå:p(a) i Larsmo, Terjärv och Nykarleby i Österbotten samt i Borgå, 
Strömfors och Pyttis i östra Nyland. 

Redan 1890 föreslog Herman Vendell att hopa skulle etymologiskt 
förbindas med »isl. hopa: to bound backwards», ett förslag som seder-
mera har godtagits av flera (Vendell s. 23, Torp 220b, SAOB H 1155, 
Toivonen s. 89 b, de Vries 248 b). Denna anknytning kan emellertid inte 
upprätthållas. Det västnordiska hopa »ryggje, få til å gå baklengs; gå 
baklengs» (NorrOn ordbok 197 a), »vige tilbage» o. d. (Jacobsen-Matras 
1961 s. 178 a), »trxkke sig tilbage, vige, retirere; gaae baglxngs; isxr om 
Heste» (Aasen 299 a, Ross 332 a) är ursprungligen kortstavigt och kan ej 
ha något samband med det långvokaliska hopa i Finland. Dessutom 
synes det västnordiska ordet egentligen ha avseende på häst som skall 
rygga in i skaklar eller backa med kördon (situationer i vilka verbet 
snarast kan ha uppstått ur ett kommandoord), och det har sålunda inte 
någon betydelsemässig beröring med hopa som roddterm. 

Det östsvenska ordets finländska ljudformer ger klart besked om att de 
lånats från finskan. Uttalet hå:pa härrör av ett äldre, odiftongerat finskt 
*hoop-, uttalat med å-ljud, medan ho:pa o. d. kommer av ett yngre, 
diftongerat finskt huop- i de faktiskt förekommande formerna huopia 
(pres. huovin) vid kusten av Egentliga Finland och Satakunda, huopata 
(pres. huoppaan) i samma trakter ävensom det allmänt förekommande 
huovata (pres. huopaan), alla verb med betydelsen ro baklänges. Avled-
ningar är instrumentalbildningarna huovin (gen. huopimen) och huopuri, 
huopari, åra varmed man hopar, och agentbildningen huopija, roddare 
som hopar. 

För de finska verbbildningarna huopia, huopata, huovata har man 
hittills icke funnit någon finsk-ugrisk etymologi. Under sådana omstän-
digheter kan det vara värt att försöka en annan härledning ur nordiskt 
språkgods än den ovan avvisade. Jag utgår ifrån att det västfinska huopia 
är den ursprungliga låneformen (och huopata, huovata avledningar av 
ovan nämnda nomina). Huopia härleder jag ur ett urnord. *höbian, äldre 
stadium till fvn. hwfa v., ge (ngt) riktningen mot ett visst mål o. d.; jfr 
hwfi n., mål (för skjutning, kast) m. m. Med en särbetydelse av styra 
(båt) mot målet genom att ro på sådant sätt att målet var i sikte skulle 
hopa sålunda betydelsehistoriskt vara en nära motsvarighet till mynda. 

Källor och litteratur 
Aasen, Ivar, 1873: Norsk Ordbog med dansk Forklaring. Chra. 
Ahlbäck, Olav, 1972: Fsv. hava eller hamna? Göteborg. (Meijerbergs arkiv för 

svensk ordforskning 13, s. 5-10.) 



Mynda och hopa 'ro baklänges' 	7 

Dahlstedt, Karl-Hampus och Ågren, Per Uno, 1954: Övre Norrlands bygdemål. 
Umeå. 

Dalmålsordboken = uppgifter gm Stig Björklund ur manuskriptet till Ordbok 
över folkmålen i övre Dalarna. 

Envall, Petrus: Dala-Bergslagsmålet. (SvLm B.47.) 
Feist, Sigmund, 1939: Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Lei-

den. 
Hesselman, Bengt, 1909-10: De korta vokalerna i och y i svenskan. (Uppsala 

universitets årsskrift 1909: 5.) 
Unström, Carl Julius, 1841: Ordbok öfver Helsing-dialecten. Uppsala. 
Lindgren, Jonas Valfrid: Ordbok över Burträskmålet. Utg. av D. 0. och Marga- 

reta Zetterholm. Uppsala 1940. (Skrifter utg. gm  Landsmålsarkivet i Uppsala. 
Ser. A:3.) 

Lindkvist, Einar, 1943: Om Gästriklands folkmål. Uppsala. (Från Gästrikland 
1942, s. 5-102.) 

Moberg, Lennart: Ur Östgötalagens kvarnrätt. Uppsala (Saga och sed 1982, s. 
156-177.) 

Nordlander, Johan: Ordbok över Multråmålet. Utg. med inledning av H. Geijer 
och D. 0. Zetterholm. Sthlm 1933. 

Norrnn ordbok = Heggstad, Leiv, HOdneb0, Finn och Simensen, Erik, 1975: 
Norrgin ordbok. 

Pihl, Carin, 1958-59: Livet i det gamla Överkalix. (SvLm B.59.) 
Pokorny, Julius, 1949-59: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern. 
Rietz, Johan Ernst, 1867: Svenskt dialekt-lexikon. Malmö. 
Ross, Hans, 1895: Norsk Ordbog. Chra. 
Rutberg, Hulda: Folkmålet i Nederkalix och Töre socknar. (SvLm B.28.) 
Sidenbladh, Karl, 1867: Allmogemålet i norra Ångermanland. Uppsala. 
Toivonen, Y. H., 1955: Suomen kielen etymologinen sanakida. Hfors. (Lexica 

Societatis Fenno-Ugricae 12,1.) 
SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien. Lund 

1898—. 
Torp, Alf, 1919: Nynorsk etymologisk ordbok. Kra. 
Unander, Ferdinand, 1857: Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län. 

Uppsala. 
Vendell, Herman, 1890: Östsvenska monografier. Hfors. 
Vries, Jan de, 1961: Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden. 
Åström = Per Åström: Språldiistoriska studier öfver Degerforsmålets ljudlära. 

(SvLm 6.6.) 

SUMMary 

Olav Ahl bäck, Mynda and hopa—`to row backwards' 

The author examines the etymology of mynda and hopa, 'to row backwards, 
facing towards one's goal'. The first word is known in Norwegian and Swedish 
dialects. With reference to Alf Torp, its derivation is traced from a noun mund, 
with the original sense of a destination which someone thinks about or looks at, 
related to the West Norse verb munda 'to steer towards a certain destination'. 
Hopa is only known to occur in the Swedish dialects of Finland. It is a loan from 
the Finnish huopia with the same meaning. Since no Finno-Ugric etymology has 
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been established for this word, the author tentatively suggests that it derives 
from Proto-Scandinavian *häbian, West Norse hafa v. 'to tum (something) in a 
direction towards a certain destination'. The word would thus appear to be an 
equivalent in historical semantic terms of mynda. 
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Presentation av ämnet: material, metod och syfte 
1.1 Ett huvudavsnitt i min doktorsavhandling handlade om lapska lån-
ord i det svenska Vilhelminamålet. Senare upptäckte jag lånordet latjo-
(folk) 'medsvärföräldrar' (Dahlstedt 1959 och 1963), ett ord som inte 
fanns med i min huvudkälla för avhandlingen, Olof Petter Petterssons 
»Ordbok över Vilhelminamålet» (manuskript i ULMA 1923-24 acc. 884, 
911, 920 och 922, samt tillägg 1925 acc. 1087). Med i ordboken var 
däremot ja`ma 'dö ut, frysa till (om elden, om sjöar)', men jag förstod 
inte strax att detta verb i 0. P. Petterssons Vilhelminadialekt var ett 
exempel på sådan tvetydighet med avseende på ords ursprung som inte 
är helt ovanlig vid lånord med affektiv eller pejorativ innebörd eller med 
onomatopoetisk ljudgestalt (Dahlstedt 1960: 227 med hänv. samt delvis 
annorlunda Vendryes 1955). Från en annan synpunkt kan sådana ord 
kallas heteretymologa homonymer eller ord med heteretymolog poly-
semi (Dahlstedt 1965 a: 80-82), beroende på om de bör uppfattas som två 
ord eller som ett enda flertydigt ord. 
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Verbet jama har sedermera förutom av mig (1954:278 f.) berörts av två 
andra forskare, Sven Söderström och Lars-Erik Edlund (Edlund 1979:81 
med not 11 och hänv.). En grundlig excerpering av yngre och äldre 
källor' ger vid handen att det finns fyra jama v. i Norrlands svenska 
dialekter, av vilka två är heteretymologa sinsemellan och gentemot det 
tredje och det fjärde, medan dessa i sin tur möjligen är hometymologa 
sinsemellan (se kartan med karttexten). Det första jama har inhemskt 
(svenskt) ursprung, medan det andra har lånats från samiskan och det 
tredje och fjärde från finskan. 

Ett studium av de fyra verbens utbredning i de norrländska dialekterna 
under jämförelse med fonetisk-semantiskt närstående verb i Norrlands 
och Österbottens svenska folkmål resp. i angränsande samiska och 
finska dialekter erbjuder ett allmänt dialektgeografiskt intresse, så till 
vida att det bör bygga ut och fördjupa vår uppfattning av Norrlands 
ordgeografi. Ett sådant studium har också principiell räckvidd beträffan-
de homonymins roll i ordgeografin. Det bör vidare kunna pröva den 
mellanspråkliga ordgeografins användbarhet. Homonymiaspekten kom-
mer att anläggas i denna uppsats, medan den senare aspekten var temat 
för mitt föredrag vid den andra nordiska dialektologkonferensen i Vasa i 
augusti 1982. Det håller på att publiceras i dess förhandlingar i Folkmåls-
studier 28 (Dahlstedt 1983). 

1.2 Den homonymi som är aktuell inom dialektgeografin är av natur-
liga skäl praktiskt taget alltid en homofoni (Dahlstedt 1965 a: 56 ff.). 
Svenska språket är liksom finska och antagligen varje språk fullt av 
homofona ordpar (Dahlstedt 1965 a: 132f., Saukkonen et al. 1982:256). 
Ibland, när en viss homofoni ofta hindrar eller försenar förståelsen eller 
uppfattas som stötande, leder den till att ett ord försvinner ur språket. 
Detta är välkänt inom ordgeografin sedan Jules Gilli&on (1905), och var 
bekant för erfarna ordforskare även dessförinnan. I och med den data-
maskinella lingvistikens framväxt och rön har den uppfattningen vuxit 
sig allt starkare, att homonymi liksom polysemi är ett alldagligt tillstånd i 
människospråken och att den först under särskilda omständigheter leder 
till att ord byts ut eller ombildas (= Gilikrons ordterapi). Avgörande i 
detta avseende är framför ordens grammatiska och semantiska (inkl. 

I  Källorna till denna uppsats är för svenska och samiska folkmålsord förutom tryckta 
ordlistor o. dyl. främst samlingarna i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) 
och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). Vidare har förf. haft 
förmånen att utnyttja samlingarna i Ordbok över Sveriges dialekter. Genom dåvarande 
Folkmåls- och folkminnesinstitutet för övre Norrland (FFÖN, DAUM:s föregångare) 
sände förf, dessutom ut en frågelista om bl. a. verben jama 1968. Belägg för svenska 
folkmålsord i Finland och för finska folkmålsord i Finland och Sverige har till största delen 
hämtats från samlingarna i Forskningscentralen för de inhemska språken — Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskus i Helsingfors. 
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pragmatiska) kontexter och (utomspråkliga) konsituationer. Om dessa 
normalt är olika överlever i regel bägge orden i ett homonympar. Redan 
Gilli&on och Roques framhöll 1912 att homonymkollisioner bara inträf-
far »pour les mots engaOs dans les mUres chemins de la penAe» 
(1912: 150; se vidare Dahlstedt 1965 a: 158-176 och 1972: 74-76 med 
hänv.). 

I överensstämmelse med nyare terminologi används i denna studie 
termerna homofon och homofoni enbart om likaljudande ordformer i en 
och samma dialekt. När sådana ord som 1.-4. jama möter i helt skilda 
betydelser i olika dialekter kallas de här benämnings- eller uttrycksekvi-
valenter. Motsvarande gäller om homonymi etc. Därmed avses alltså 
ord, eller andra enheter på språkets uttryckssida, med likadant eller 
snarlikt uttal (eller stavning) i skilda språk eller dialekter, men med klart 
olika betydelser. På motsvarande vis är betydelseekvivalenter ord, eller 
andra enheter på betydelsenivå, med samma eller nästan likadan bety-
delse i olika språk eller dialekter men med helt olika benämningsformer. 
I bägge fallen innebär ekvivalens mellan varandra närliggande dialekter 
en potentiell homofoni resp. synonymi, som normalt förverkligas om den 
ena dialektens ekvivalent sprids (lånas) till den andra. Ifråga om de fyra 
jama-verben är, som vi skall se, uttrycksekvivalens vanligare än homo-
foni. 

Formuleringen »likadant eller snarlikt uttal» ovan är betingad av det 
förhållandet att varje dialekt har sitt eget ljudsystem, varför fullständig 
identitet eller likhet mellan ordformers uttal i två dialekter normalt inte 
förekommer. Vårt verb jama ansluter sig i norrländska dialekter i regel 
till den morfofonologiska typen av infinitiver med äldre -VICV: t. ex. v. 
Jämtland ja` ma, c. Jämtland ja` ma, n. Jämtland jr?' ma, Vilhelminamål 
ja`ma, Lycksele lappmark ja'ma, Lövånger ja'mma, pitemål och Neder-
kalix få` ma, lulemål jå` ma, Överkalix jd ma .2  

Sådana former torde i varje fall mellan närbelägna granndialekter 
uppfattas som uttalsmotsvarigheter. Mot ett äldre långt å svarar normalt 
i de nämnda dialekterna å upp till Lycksele lappmark, a i Lövånger, 
lulemål och Överkalix, å eller a3 i pitemål och Nederkalix. Men infini- 
tiver med äldre långt å i första stavelsen kan normalt inte ge upphov till 
dialektala infinitiver med ändelse -a, eftersom en lång vokal i första 
stavelsen innebär stavelselängd och därmed försvagning till -e eller 
bortfall av ändelsevokalen. Även om de dialekttalande inte är medvetna 

2  Uttalsbeteckningen för svenska folkmålsord i denna uppsats överensstämmer i allt 
väsentligt med Dahlstedt 1950: 28f. (sie-ljudet har likväl tecknats med sj). Finska dialekt-
ord anförs i regel enligt standardspråkets stavning. För de nordsamiska orden tillämpas 
med bistånd av Olavi Korhonen den nya normalortografin, medan de sydsamiska orden 
anförs efter Hasselbrinks ordbok. 
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SVENSKA: SAMISKA: 
4. jama, 	japrnat jamma 

*=4Sa 	= 4La. 
+ =4Sb 

3. jama, 
jamma 
0 = 3 Sa 
-E>=35b 
055c 

2. jama, 
jamas 
	jci(p)met etc. 

4,=2.5b 
4\ =2.5c 

A=2Sd 

1. jama, ema 
0=1 Sa 

=15b 
El =15c 
H -15d 

NORSKA: 
ima 

=1Ne 

FINSKA: 
jamata, 
jamoa 
* = 4Fa 
* - 4 Fb 

4Fc 
jamaia, 
jam act 
0 = 3Fa 
0 3Fb 

) 

L b 
2Lc 

2Ld 
Z Le 
2Lf 

2Lh 

f 

-.14k'  Il  2 ' 

Karta. 1.-4. JAMA v., fyra likalydande verb i Norrlands svenska folkmål, samt JÅMAS V. i 
Norrbottens, JAMMA V. i Österbottens svenska folkmål och fonetisk-semantiska motsvar-
heter i angränsande samiska och finska dialekter. 

Av utrymmesskäl börjar legenden nedifrån: 1. 'frysa (tunn) is (om den första isläggning-
en), »lägga sig» (om sjö)': Svenska 1Sa = ja‘ma, ja`ma o. dyl.; 1Sb = jåm; 1Sc = dma, 
a`ma o. dyl.; 1Sd = ema, e`ma. - Norska 1Ne = ima. - 2. 'dö, somna, m. m. dyl.': 
Svenska 2Sa = ja'ma, ja'ma 'dö'; 2Sb = ja'ma 'somna'; 2Sc = ja'ma 'slockna': 2Sd = 
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om ords äldre (fornspråkliga) utgångsformer, så uppfattar de -uttalsmot-
svarigheter i stora block av lexikala enheter (ord). Mot den fonetiska 
uttalslikheten ställs på så vis den systematiska överensstämmelsen, och 
begreppet »uttrycksekvivalens» blir oskarpt. Avses härmed största möj-
liga uttalslikhet oavsett strukturell (och historisk) överensstämmelse 
eller avses uttal med motsvarande positioner i dialekter med motsvaran-
de morfofonologiska strukturer? Jämför nedan om ord för kattens läte. 

Trots denna osäkerhetsfaktor redan i starten har en kartläggning av de 
fyra verben jama sitt givna intresse. Delvis som en eftergift åt oskarphe-
ten i begreppet »uttrycksekvivalent» men också av andra skäl medtas på 
kartan dessutom ett par både uttals- och betydelsemässigt närstående 
verb, *jåmas 'dö' och *jämma 'binda ihop'. 

Kattens läte 
2 Men först några ord om en femte ekvivalent jama v. 'låta som en 
katt'. Den är välkänd från nusvenskt standardspråk men hör inte hemma 
i gamla norrländska dialekter. Därför är den inte kartlagd. Det vanliga 
ordet i norr är i stället *jalma *jälma *gälma, uttalat jearm, jakme, 
jälrme, djälrm el. dyl. Endast från Njurunda i sö. Medelpad är jama (med 
öppet -a-) belagt i betydelsen 'jama kort och lågt' vid sidan av jakme 
'jama' (Hellbom 1980:91 och 119). Liksom riksspråkets jama kan norrl. 
*(g)jalma också betyda 'klaga, jämra sig o. dyl. (om människor)'. 

Från Burträsk (Lindgren 1940:69) och Lövånger (Gösta Holm i 
ULMA) m. fl. socknar i n. Västerbotten samt från pite- och lulemål i 

jcsomes, ja' mes 'dö (om kreatur)'. — Samiska 2La = jaamedh 'dö'; 2Lb = 'somna, domna'; 
2Lc = jåpmit 'dö'; 2Ld = 'somna, domna'; 2Le = 'slockna'; 2Lf = jämkedh 'slockna'; 
2Lg = jåmagit 'dö (om flera i rad efter varandra)'; 2Lh = jåmatit 'd:o'. — 3. 'binda el. 
tråckla ihop (nät el. not)': Svenska 3Sa =ja'ma, jiPma o. dyl.; 3Sb =få' ma, ftm o. dyl.; 3Sc 
es'ma, ema. —Finska 3Fa = jamata; 3Fb = jamoa. —4. 'tjata, kälta, pladdra, svamla; söla, 
gå långsamt': Svenska 4Sa = Norrbotten gma, 'kälta, svamla' och Österbotten få' ma, 
ftm 'knota, muttra, sladdra, röra munnen (ljudlöst)'; 4Sb = Norrbotten jk ma, fee ma 'gå 
långsamt (o. dyl.)' och Österbotten jkma, ffim '(även) jämka, maka, knåpa'. — Samiska 4La 

japmat 'stoja, larma, dåna; tala högljutt'. — Finska 4Fa = jamata 'upprepa, härma, 
tjata'; 4Fb = jamoa 'd:o'; 4Fc = jamoa 'arbeta långsamt, söla'. 

När en uttalsform resp. en betydelseuppgift saknas i teckenförklaringen är den = den 
närmast föregående. 

Små tecken avser punktuella belägg från enskilda socknar, samebyar el. dyl., stora 
tecken avser bygder eller större landområden. De heldragna röda linjerna visar de svenska 
fjällsamernas flyttningsleder under senare tid och de röda kamlinjema innesluter skogssa-
mernas renbetesland (Manker 1953 och för Pajalaområdet muntliga upplysningar av Lars 
Svonni). Förutom riksgränser och landskapsgränser resp. fylkesgränser har lappmarkernas 
gränser sinsemellan markerats med en tunn snedställd streckning. Om de gamla lappmar-
kerna se vidare Dahlstedt 1982:27. 
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Norrbotten har ett verb med uppslagsformen jama påträffats i betydel-
sen 'jama', ofta som ett alternativ till *jalma. Dess uttalsform jåmm i n. 
Västerbotten och järn i Norrbotten förutsätter emellertid i ett arvord ett 
gammalt långt å (i pitemål dock osäkert) och borde svara mot *jåma i 
riksspråket; jämför råmm 'skråla, gråta' i Burträsk, egentligen råma. 
Troligtvis är detta jama om kattens läte ett sent riksspråkslå'n i övre 
Norrland. 

I folkmålen i Kalix älvdal möter vidare ett jäum o. dyl. för kattens läte 
vilket ljudhistoriskt svarar mot *järna i svenskt riksspråk med (skenbart) 
gammal au-diftong (Rutberg 1924-31:69 och 94, Pihl 1924:42 och 274). 
Likadana former som i Kalixmålen möter — vid sidan av *jalma — också i 
norra delen av Österbottens svenska folkmål, i varje fall ifrån Esse ned 
till Munsala, t. ex. Purmo pres. jaumar 'jamar'. 

Ett tredje undantag från *jalma o. dyl. 'jama' i Norrland utgör uttalen 
med nj- i övre delarna av Pite och Lycksele lappmarker: Arjeplog njao 

njav, Sorsele Stensele Tärna njakm. Övergången n>nj initialt i dessa 
ord beror uppenbarligen på påverkan från samiska dialekter: nordsa. 
njävgit, njåvgot, lulesa. njiev' ket, sydsa. niaukeset (Lindahl & Öhrling 
1780), Vefsn njaavketidh (Hasselbrink 1983 efter Lagercrantz 1926), 
Offerdal njii;vgerdidh (d:o efter Wiklund), Härjedalen njävgaasidh (d:o 
d:o). 

Ensidigt ljudhistoriska och ordgeografiska slutledningar för ord som är 
onomatopoetiska och därtill ofta, såsom ordet för kattens läte, emotivt 
laddade, riskerar emellertid att bli tomma konstruktioner. Sådana ord 
inbjuder ständigt — i den mån de historiska ljudreglerna förändrar dem — 
till en uppfriskning och återknytning till den ljudhärmande utgångsfor- 
men. Det finns med andra ord en universell tendens i människospråken 
att bilda och vid behov förnya benämningen för 'jama' med utgångs-
punkt i kattens typiska läte samtidigt som den anpassas till vart och ett 
språks fonologiska struktur. Mot sv. jama svarar sålunda no. mjaue, da. 
mjave, isl. mg:tima, eng. mew mewl, även miaou miaw m. m. dyl., 
ned. miauwen, ty. miauen, fr. miauler, sp. maullar, it. miagolare, port. 
miar, rum. miorläi, ry. miaukatj, fl. naukua, estn. näuguma; samiska 
jämför ovan. 

De anförda orden för 'jama' har nästan alla en initialförbindelse av 
nasalkonsonant och tonande palatal frikativa eller halvvokal. Bland 
språk här ovan som överhuvudtaget har konsontförbindelser i början av 
ord före vokal är svenskan och spanskan ensamma om att avvika från 
detta mönster för detta ljudhärmande ord. En likadan förnyelse av ordet 
för kattens läte som i v. Lappland har ägt rum i vissa estlandssv. 
dialekter: Ormsö njåyk, Dagö nj8uk. En egendomlig och ensamstående 
uttrycksform för 'jama' utgör slutligen wåm från Nederkalix (Anna 
Rönncåvist i ULMA). 
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Kartläggningen 
3 De fyra norrländska jama-verben har med avsikt förts ihop på en 
enda karta. Den ger en översiktlig helhetsbild av deras förekomst på 
bekostnad av enskildheterna. För de enskilda orden är kartorna 2 och 3 i 
min studie i Folkmålsstudier 28 (Dahlstedt 1983) kanske lättlästare. De 
omfattar också ett något större område i öster med belägg för fl. jamata 
och jamoa. 

Som synes på kartan har 1. och 2. jama från 3. och 4. jama väl skilda 
utbredningsområden. Risk för homofoni i ett och samma bygdemål 
föreligger bara i ny. Ångermanland och Åsele lappmark för 1. och 2. 
jama och i Norrbotten för 3. och 4. jama samt i Österbotten för det 
närstående verbet *jämma i samma betydelser som 3. och 4. jama. De 
halvfyllda kvadraterna (1Sd och 1Ne) och de feta trianglarna (2Sd) avser 
de heterofona verben *ema och *ima resp. *jåmas. 

1. jama 'lägga sig (om is el. sjö)' 
4.1 	Viktigare äldre belägg från Jämtland för 1. jama3: före 1766 Röd- 
ön(?) »När sjön börjar frysa kallas det jama, ama» (UUB Ihre 97: 1 s. 
120, även Ihre 1766: 79); 1775 »Ama, Jama när is lägger» (Hiilphers 
1775:244); 1790-talet ama, jama 'säges om is, som lägger sig' (Fale 
Burman i Ekdahls norrl. saml. efter ULMA 8373); 1867 jama 'isa sig, 
säges när sjön fryser, så att tunn is lägger sig på vattnet', »Sjön jamar», 
ama 'idem' (Rietz 1862-67: 295 a); 1873-74 Offerdal cemce el. jcemce 'isa 
sig, säges när sjön börjar frysa, så att tunn is bildar sig på vattnet' 
(ULMA 88:22 s. 16); 1875 Föllinge jama leegge til med Iis' (q = v el. a, 
Jessen 1875: 8 och 35). 

4.2 	Verbet jama 'frysa tunn is (om den första isläggningen på en sjö' 
är alltså väl belagt såväl i äldre källor, tidigast från mitten av 1700-talet, 
som i nutida dialekter i c., v. och n. Jämtland. Det betecknas med ofyllda 
kvadrater på kartan (1Sa). Såsom Herman Geijer visade redan 1921 (s. 
25 f.) förklaras denna ordform bäst såsom en sekundär brytning i jämt-
målen av (i>) e>ja. Ett verb ima rma, med alternativt äldre kort eller 
långt i och betydelsen 'beläggas med tunt (is)täcke' är känt från nyis-
ländskan (Blöndal 1920-24: 398). Obrutna former av samma verb med 
tilljämning är välkända från Jämtland (1Sc på kartan). Det äldsta beläg-
get är — ehuru mycket osäkert — från 1726 åmma 'när is lägges på sjön 
eller fryser' (N. Sundberg Sv. Lm. 1906: 64), sannolikt felskrivning för 
amma eller ämma. Den obrutna tilljämnade formen är också känd från 
Medelpad: 1861 amä, ämä 'om vattnet när det börjar frysa och ångor 

3  För dessa och äldre belägg i det följande tackar jag ordbokschefen docent Vidar 
Reinhammar. 
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uppstiga' (Augustin se Hellbom 1981:32, jfr 17); Njurunda åma 'isa sig, 
börja frysa' (Hellbom 1980: 29).4  Utan tilljämning är samma verb ema 
eller bfla säkert men mycket glest belagt i nordligare norrländska dialek-
ter (1Sd på kartan): Gideå Nordmaling och Nederluleå. Grundsunda 
pres. de e`mme 'det börjar bildas is på vattnet' i en uppteckning från 
1933 är troligen en sekundär ombildning av ett äldre bna>emma som 
borde vara den regelbundna utvecklingen i nä. Ångermanland (också i 
Gideå); hela gruppen av verb på äldre -ima är oklar och utsatt för olika 
slags analogier (Dahlstedt 1960-62: 32). Om formen ima i supinum i 
Beiarn i Salten (Ross 1895: 364) har uddljudsförlängt i, som Geijer antar 
(1921:25), eller representerar ett annat avljudsstadium lm är ovisst. 
Uppenbart är i varje fall att jama — ama ema i norrländska folkmål 
hör ihop med roten Im, eim, im 'något finfördelat: ånga, damm, iskri-
staller' (se närmare Edlund 1979: 78-83). 

4.3 	Från jämtskan har den brutna formen jama spritt sig norrut till 
vissa nybyggarmål men där delvis drabbats av förändringar som är 
typiska för utkanten av ett spridningsområde (urspårningar). I det nord-
tröndska lidmålet i övre Frostviken heter det inf. jåm. Verbet har här 
anslutit sig till de gamla långstaviga med apokope, uppenbarligen på 
grund av pret.- och sup.-formen ja' ma som överensstämmer med de 
långstavigas böjning efter 1 konj. i tröndskan, medan ett gammalt kort-
stavigt verb med -a-a här skulle ha hetat *jå'mmå; jämför i samma 
dialekt bå'kkå 'baka', jå'ggå 'jaga (i bet.) förfölja, driva på', krå`mmå 
'krama' m. fl. (enl. Levi Johansson i ULMA, Geijer 1921:11 och 23f., 
Kolsnid 1951: 118-120). Dialekterna i Snåsa, Sörli och Nordli i Nord-
Tröndelag samt det därmed nära samhöriga lidmålet företer i verbböjnin-
gen av 1 svaga konj. av gamla långstavingar en kompromiss med inf. och 
pres. 2, pret. och sup. la, mellan jämtskan som har inf. och pres. =, 
pret. och sup. le, och tröndskan som har inf. 2, pres. e, pret. och sup. la 
(jfr Dalen 1972: 12f.). Verbet är i lidmålet säkert belagt och betydelsen 
identisk med den jämtska enligt två pålitliga upptecknare (Karl Hybert 
Waltman 1899-1907 och Levi Johansson 1929), dvs. verbet är specialise-
rat till den första tunna ishinnan. 

4.4 De tre beläggen från ångermanländska mål är däremot mer all-
männa i betydelsen 'frysa till'. Från såväl fem olika delar av Vilhelmina, 
inklusive 0. P. Petterssons hemort (vid Malgomaj, jfr Dahlstedt 
1950: 25), som Åsele har frågelistbesvarare ställt sig avvisande till ett 

4  Om detta ord skrev Algot Hellbom redan 1968 i ett frågelistsvar till dåvarande FFÖN (= 
nuv. DAUM): »AMA (i Njurunda uttalat åma med öppet a) 'isa sig, börja frysa' är ett ord 
som jag personligen ej kan erinra mig ha hört utan det har meddelats mig (dock med 
tvekan) av en jämnårig njurundabo.» I genuin medelpadska borde den tilljämnade formen 
lyda *äma (lmalf. ce), i Haverö *ema (Vestlund 1923-47: 26 och 39). Såväl Augustins som 
Hellboms form av ordet har jämtsk prägel. 
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verb jama om isläggning, men Pettersson har det med i sin Vilhelmina-
ordbok: »jama 'dö ut, frysa till (om elden, om sjöar)', lapska», och 
Ulrik Eriksson skriver i ett frågelistsvar från Åsele sjön ha ja`ma i' nn 
'sjön har lagt sig, frusit till' med bevarat ändelse-a som gamla kortsta-
vingar men moderniserad stamvokal, dvs. a i stället för a el. dyl. Samma 
form och betydelse uppges också — något oklart — för Fjällsjö (? på 
kartan). — Se även sammanfattningen vid 5.4 nedan. 

2. jama 'dö; slockna; somna' 
5.1 	Bakom 2. jama 'dö; slockna; somna', som representeras av triang- 
lar på kartan (tecknen 2Sa-2Sc), ligger det sydsa. verbet jaamedh 'dö; 
bli okänslig; somna (om kroppsdel)' (Hasselbrink 1983) med vissa avled-
ningar, och sannolikt också sydsa. jämkedh 'slockna' (Dahlstedt 1983). 
För detta lånord från samiskan saknas äldre skrivningar. Det är bäst känt 
från Malgomajtrakten i Vilhelmina och har — liksom kola i rikssvenskan — 
ofta en vardaglig och lite nonchalant bibetydelse. Det är överhuvudtaget 
glest och sporadiskt belagt och föga representativt för sin dialekt och har 
ofta den främmande »akuta» ordaccenten — helt mot den svenska dialek-
tens regler — bevarad i den inlånade verbformen; Han ha ja' ma 'Han har 
somnat in ordentligt' (Dorris), Nu hall ä' lln på ja' ma 'Nu slocknar elden' 
(Dorris), Dum bruk se'ge dum ja'ma då la`ppa dö (Grytsjö) (uppt. på 
1950-talet av förf.); jämför härmed t. ex. Fjällsjö i ny. Ångermanland; 
ja' ma å"avtaga ifråga om kraft el. fart' (A. Sjödin 1951) och n ho' nna 
håll på ja`ma i' nn honn 'Den här (björken) håller på att dö bort' (U. 
Eriksson 1954). 

5.2 Att såväl 1. jama som 2. jama endast är glest och sporadiskt 
belagda inom det nordvästliga område av ångermanländska folkmål som 
bl. a. innefattar Åsele lappmark skulle kunna förklaras bero på den 
potentiella homonymkollisionen mellan dessa två uttrycksekvivalenter i 
och med att de stöter ihop i samma dialekt. Som beläggen ovan visar är 
homofonin mellan dem emellertid till stor del endast skenbar, eftersom 
det samiska ordet ofta bevarar sin främmande prägel i svenskan. Vidare 
är de båda verben normalt inte homosyntaktiska, dvs, de konstrueras 
olika. 1. jama är i Jämtland nästan genomgående opersonligt av typen 
Häggenås: de ha fetma på va' ttne i na'tt (H. Geijer 1923); Kall: de ja`ma 
ti va' ttnan (B. Blomdahl 1934), mycket sällan typen Bodsjö: va' une 
jä'ma och OX tia ha jä'ma (S. Svensson 1930). 

Dessutom är kontext och/eller konsituation oftast så olika att en 
eventuell homofoni inte stör förståelsen. Jämför Weinreich 1953: 57 f. 
och 61, samt Dahlstedt 1965a: 182 passim och 1972: 76. 

5.3 Om en potentiell homonymi inte är störande kan den övergå till 

2-834153 
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polysemi, såvida betydelserna hos de två orden kan uppfattas som på 
något vis samhöriga eller närstående. Distinktionen homonymi )( poly-
semi är ju flytande (Dahlstedt 1965 a: 84, 86 och 146 f. passim) och iakttas 
ofta alls inte i modern formaliserad semantik. Övergång till polysemi har 
tydligen inträffat i 0. P. Petterssons variant (idiolekt?) av Vilhelminamå-
let, eftersom han för ihop de två betydelserna 'dö ut' och 'frysa till' 
under ett och samma ord, vilket han dessutom anger som »lapskt» 
(lånord). Samma association föreligger hos Levi Johansson för lidmålet i 
Frostviken, då han skriver: »Då den första, tunna ishinnan lägger sig 
över sjön om hösten, säges den hålla på jama och strax den frusit till har 
den jama tå(o) = jamat utav. Jfr. det lapska järnet = dö». — En liknande 
betydelseassociation föreligger — oberoende av uttrycket jama — i Vilhel-
mina: e'lln ha ja'ma å"Elden har slocknat, men det kan finnas någon 
gnista kvar'; sjön ha sa'mne 'Sjön har lagt sig' (Nordansjö KHD 1956), 
och Anundsjö; »Då ett vatten isbelägges, sägs det: Nu ha sjön lagt sä, 
eller: Nu ha sjön samne» (Myckelgensjö efter E. Genberg 1960). 

Att elden slocknar kan alltså metaforiskt uppfattas som att 'den dör'. 
Att en människa somnar in (helst djupt i ett mycket uttröttat tillstånd) 
och att en kroppsdel domnar kan också associeras till 'dö', kanske hellre 
metonymiskt än metaforiskt. Att en sjö isbeläggs kan vidare liknas vid 
att den somnar och på den vägen också vid att den dör (med en via 
somna utsträckt metafor). På den vägen bör polysemin i Petterssons 
jama förstås. Se vidare figuren på vidstående sida. 

Någon homonymdöd hos verben 1. och 2. jama torde knappast förelig-
ga i det undersökta dialektområdet. Den glesa och osäkra spridningen av 
dessa verb beror helt enkelt på att inget av dem är gammalt och hemtamt 
i områdets dialekter, som också deras uttal vittnar om. Endast den 
(språkvetenskapligt) dialektmedvetne 0. P. Pettersson anger uttalet 
ja`ma, dvs, en form som är genuin i dialektens gamla fonologiska sy-
stem. En motsvarande iakttagelse, att systemet är mera framträdande i 
vetenskapligt skolade meddelares »competence», medan anomalin i den 
ofta tillfälliga språkanvändningen kommer till synes hos den naive språk-
och dialektbäraren, gjordes också för det nya dialektordet vaja 'renko' i 
Åsele lappmarks folkmål (Dahlstedt 1982:44). 

Man skulle kunna tänka sig att just hos jama denna oförmåga att bli 
allmänt och genuint i de berörda ångermanländska folkmålen — vare sig i 
dess jämtska eller dess samiska betydelse — skulle bero på den hotande 
homonymkollisionen, men detta förefaller knappast troligt. Tvärtom 
tycks de ju passa väl ihop! 

Det deponens *jåmas i de svenska folkmålen i Kalix älvdal, som på 
kartan utmärkts med grova trianglar (tecknet 2Sd), är lånat från en 
samisk avledning till jåpmit 'dö' (se Dahlstedt 1983: 35 f.). Det är icke 
homofont med jama-verben i de berörda dialekterna och ser ut att ha en 
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Figur I. Bibetydelser hos 2 jama 'dö' i Åsele lappmark och ny. Ångermanland. Med 
metafor avses likhetsassociation och med metonymi närhetsassociation. Punkterad linje 
avser osäker förbindelse. 

äldre och mer allmän förekomst inom Kalixmålen än dess motsvarighet 
har inom sitt sydligare utbredningsområde. 

5.4 Sammanfattningsvis kan vi för 1. och 2. jama konstatera att ett 
specifikt ord jama med yngre jämtsk brytning har en mycket stark 
ställning i jämtska dialekter, medan dess obrutna form ema o. dyl. är 
sporadiskt belagd (bevarad?) i övriga norrländska mål. Kan detta månne 
bero på att själva ordformen var för kort och obetydlig för att fylla sin 
funktion som uttrycksstorhet för denna ganska speciella betydelse i 
dialekterna, dvs, på vad jag i anslutning till Gill&on har kallat brakylexi 
(Dahlstedt 1972:74 och 78)? Att gå in närmare på de betydelseekviva-
lenter som ersätter ema i andra norrländska mål skulle föra alldeles för 
långt. Förekomsten av 1. jama och 2. jama i ny. Ångermanland och 
Åsele lappmark vittnar till sist om att dessa dialekter ibland har rönt 
inflytande från jämtmålen och ibland också från samiskan, ehuru i våra 
två fall med ganska Mena resultat. 

3. jama 'binda ihop (nät el. not)' 
6.1 	Viktigare äldre belägg i norrländska källor för 3. jama: före 1766 
Kalix järna 'iterera, item sammanfläta notstycken' (UUB Ihre 98: 3 s. 2); 
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Piteå jama 'fästa ihop not, maskar eller hål på nät, utan bindnål, då det 
kallas bygga'; Jama ihop häden hole 'Bind igen det där hålet' (Ihre 100:4 
s. 16); 1860 Överkalix jama ihowp 'hopfästa laxnät med ändarne medelst 
ett garn, som drages genom maskorna; hopdraga söndriga maskor i ett 
nät (i. st. f. att bygga nät, som är mycket skadade)' (F. Widmark ULMA 
149: 20 s. 198, jfr Pihl 1924: 11); 1863 Överkalix jama, hopbinda, hop-
foga. Finska jamata 'idem' (Widmark 1863: 8). 

	

6.2 	Av ringarna på kartan (3 Sa) framgår att 3. jama har upptecknats 
från vitt skilda svenska folkmål i övre Norrland, dock ej från Åsele 
lappmark och s. Västerbotten. Uttalet överensstämmer med gamla kort-
staviga verb på -a-a, t. ex. Stensele ja' ma iho' p nä' ta, Lövångerja`mma 
(jfr Lindgren 1890-1919: 133), n. Arvidsjaurja' ma iho' p, n. Pite skärgård 
jänta ehåo' p 'foga ihop (två nät)', med den för pitemål regelbundna å-
vokalen, men det finns fler undantag med -a- än de ovan (i avsnitt 6.1) 
anförda äldre beläggen (jfr Dahlstedt 1956-57: 23); Edefors och Nederlu-
leå jåma ihåo' p, Nederkalix jd)'ma, Överkalix järna ihåo' p (Pihl 
1924: 58). Betydelsen är i de allra flesta övrenorrländska beläggen starkt 
specialiserad till att 'varaktigt sy el. tråckla ihop slingor (stycken) av nät 
till helt nät el. not'. Även om notkilar och ryssjor kunde detta ord 
användas. (Se t. ex. texten om »Not och notfiske» i Pihl 1959: 55 och 
154.) Endast från Byske och Tärna uppges att jama betyder att sy ihop 
kläder.5  Eftersom ordet i övriga dialekter är en folklig fiskefackterm bör 
man inte förvånas över att det helt saknas i somliga dialekter eller hos en 
del sagesmän. Påfallande är det emellertid att denna fisketerm inte 
nämns i Osvald Högbergs uppsats om »Fiske i Lule skärgård» (1926). 

	

6.3 	I Österbottens svenska folkmål möter i stället för 3. jama ett verb 
*jämma eller *järna (beroende på hur man vill överföra det till en 
riksspråklig form), som på kartan betecknas med ringar med vågstreck 
(3Sb). Slutvokalen bevaras regelbundet i norr, t. ex. Larsmo j' ma, 
Munsala jY ma, men apokoperas i söder, t. ex. Replotfrm, fastän denna 
formmotsättning för 3. och även 4. jama av tydlighetsskäl inte har 
redovisats på kartan (se Wessman 1957: 23, Hul&n 1959: 18 passim och 
1957: 26). Endast från Oravais samt Mickelsörarna i Vörås skärgård 
(Olav Ahlbäcks och förf: s egna uppt.) har uttal med -a- påträffats, t. ex. 
pres. jamar fast (OA 1947). - Betydelsen är genomgående i Österbotten 
'fästa ihop not' o. dyl. Endast från Kvevlax anförs alternativt att verbet 
kan användas om att fästa ihop två mattkanter. 

Formen *jämma är allmän i finlandssv. dialekter, inräknat Åland, 
såväl för det nu behandlade 3. jama som för det följande 4. jama (enl. 

5  Carin Pihl (1924: 58) uppger i en not: »Nederluleå fretna 'sömma ihop (skor)'», men 
eftersom både vokalism och betydelse i denna andrahandskälla avviker från tre andra 
uppteckningar i Nederluleå lämnas den åt sidan. 
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Vendell 1904-07:411 f., Wessman 1957: 23 och samlingarna i Helsingfors 
för Ordbok över Finlands svenska folkmål). Den allmänna övergången 
a>ä i finlandssv. folkmål i detta ord tyder på att det tidigt, sannolikt 
senast i äldre fornsvensk tid (före 1350), inlånats från fl. jamata, pres. 3 
pers. jamaa, varvid a efter j övergick till ä genom s. k. progressivt j-
omljud och ordet sedan spreds i denna form över praktiskt taget hela det 
finlandssv. området. Uttalet med a i jama i de norrländska folkmålen 
och vid Oravais-kusten i Österbotten kan både bero på utebliven över-
gång i äldre inlån och på senare förnyade lån. Det progressiva j-omljudet 
hör till de mindre regelbundna ljudförändringarna i vårt språks historia. 
Bl. a. vacklar ofta lånorden på initialt ja- i detta avseende (se vidare 
Noreen Aschw. Gr. 1904: 90f., Koch Sv. Ljudh. 2 1909-11:353-362). 
Denna vacklan beror väl oftast på olika tid för inlåningen; jfr att verbet 
jaga har formen jäga i delar av svenska Finland (Tamm 1887: 10, Vendell 
1904-07:411, Wessman 1925-26: 332). 

6.4 Att sv. dial. jama är inlånat framgår redan av dess fonologiska 
struktur (Tamm 1887:9-11). Överkalixmålets jama 'hopbinda' fördes till 
fl. jamata redan av Widmark (1863: 8). Detta verb och dess finlandssv. 
motsvarighet *jämma tas också upp som lånord från finskan av Sax&I 
(1893-98: 130) och Wessman (1957: 23), fastän den förre — enligt min 
mening felaktigt — också vill räkna med jämtska jama 'isa sig' som lån 
från finskan. I nufinska standardspråket finns två varandra närstående 
verb, dels jamata med pres. 3 pers. sg. jamaa, och dels jamoa med pres. 
3 pers. sg. jamoo, som bl. a. betyder 'binda ihop (nät el. not)'. Denna 
betydelse är dock sällsynt hos det förstnämnda verbet (Nykysuomen 
sanakirja 2 1953: 16). Bägge verben möter redan i Juslenius ordbok 
(1745: 129) med betydelsen 'sätter näten tillsammans' utan uppgift om att 
något av dem skulle vara vanligare än det andra. Fi. jamata och jamoa 
hör ihop med fl. jama 'skarv, fog' och är säkert belagda endast i 
östersjöfinska språk (saknas hos Collinder FUV 1955 och Appendix 
1969) samt som lån i samiskan (Lindahl & Öhrling 1780: 87 och 136). All 
sannolikhet talar för att de lånats i riktning från finskan till svenskan 
(SKES 114f., jfr Mägiste 1962: 16f.). Huruvida de hör ihop med fl. 
jamakka 'just surnad mjölk, surmjölk' är osäkert (SKES a. st., jfr 
Ruoppila 1939 och nedan 7.4). 

Omständigheterna talar för att det norrl. 3. jama såsom fisketerm 
lånats direkt från finska folkmål. På kartan är jamata och jamoa ganska 
glest men väl företrädda av de blå ringarna (3Fa resp. 3Fb) i de bygder 
där fisket av naturliga skäl spelar en viktig roll. Morfofonologiskt ligger 
fl. pres. jamaa bäst till för lån> sv. pres. jama (med r-bortfall i norrl. 
dialekter). Visserligen förlängdes m enligt regeln C>C: / V'—V: (där C 
betyder konsonant, V vokal, ' huvudtryck och : längd på föregående 
språkljud) i stora delar av finskans utbredningsområde, bl. a. i Torneda- 
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len och Savolax, fastän ej i s. Österbotten och angränsande delar av 
Satakunta. Men denna förlängning är ung. Den saknades i värmlands-
finskan, som skilde sig från savolaxiskan under 1600-talet. Vi har därför 
rätt att räkna med att jamaa var kortstavigt vid den äldre tidpunkt då det 
lånades in i de svenska dialekterna (se Hormia 1971: 31 med karta 11, jfr 
ovan 6.3). 

Pres. jamaa el. dyl. är tydligen västfinskt, eftersom det finns inom 
kartans område dels i norr i Tornedalen och svenska Lappland och dels i 
söder i s. Österbotten och Satakunda, medan mellanområdet oftast har 
östfinskt pres. jamoo el. dyl. Därmed har också de två ännu i dag 
aktuella områdena för kontakt mellan finska och nordsvenska dialekter 
angivits. Men vi kan inte utesluta möjligheten av lån också från verbet 
jamoa, jamoo. Med hänsyn till betydelsen är de finska dialektbeläggen 
liksom de svenska till övervägande delen specifierade till fiskeredskap 
(not, nät, ryssja). Endast från Kittilä i finska Lappland har en allmännare 
betydelse belagts för jamoa i norr. För jamata påträffas den ospecifie-
rade betydelsen 'binda ihop, binda fast' inom det kartlagda området först 
i s. Österbotten och söderut, t. ex. i Jämsä och Ikaalinen. 

6.5 	Verbet jamoa finns öster om kartan i både finska och karelska 
dialekter och har lånats in i östsamiskan (se Karjalan kielen sanakirja 
1968: 43, Dahlstedt 1983 i Folkmålsstudier 28 med karta 3, SKES 114). 
Det har vidare lånats österut till ryska dialekter (SKES 114 b, Vasmer 
1958:490, jfr Dahlstedt 1982:47). 

6.6 För vår homonymundersökning är endast sv. jama, ej *jämma, 
aktuellt. I s. Lappland ligger de potentiella homofonema 1. och 2. jama å 
ena sidan och 3. jama på den andra geografiskt väl skilda i Åsele resp. 
Lycksele lappmarker. Denna åtskillnad kunde tänkas bero just på den 
repellerande kraft som verkas av den hotande homonymkollisionen, men 
detta är en osäker förklaring till dessa ords utbredningsbilder, bl. a. 
därför att 3. jama är transitivt till skillnad från 1. och 2. jama, dvs, dessa 
potentiella homofoner är heterosyntaktiska och torde därför mindre ofta 
vålla missförstånd, även om de skulle förekomma i samma dialekt. Mer 
troligt är att de speglar Åsele lappmarks ofta väst- och sydvästoriente-
rade ordgeografi, dvs. samhörighet med Jämtland och ny. Ångerman-
land, medan Lycksele lappmark är mer öppen för de östliga strömnin-
garna från Bottenhavskusten. Av de elva fisketermer (inkl. två båt-
termer) som — allmänt eller mer sporadiskt — lånats in i Norrlands 
svenska folkmål (enl. Dahlstedt 1965 b: 137) återfinns bara en, verbet 
*kolka 'dra kolknot, dvs, not utan kil' i 0. P. Petterssons Vilhelminaord-
bok, och om denna fiskemetod skriver 0. P. Pettersson vidare, att den är 
mindre vanlig i Volgsjö, dvs. Vilhelmina, men vanlig i Lycksele och 
Stensele. 

Det finska lånordet håp 'liten roddbåt' har numera utförligt studerats 
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av Olavi Korhonen (1982:42-57 med karta 4). Det har en likartad men ej 
identisk utbredningsbild som 3. jama. Jämför däremot de typiskt västliga 
utbredningarna av myrbär 'hjortron', tivedbär o. dyl. 'bär av tibast, 
källarhalsbär' och hag 'händig, skicklig' (Dahlstedt 1950 kartorna 3, 8 
och 9) och å-vokalismen i verbet varda (Dahlstedt & Ågren 1954:252 
karta 5). 

6.7 Man kunde ha väntat att dialekten i kustsocknen Nordmaling (ca 
5 mil söder om Umeå) — som under slutet av 1500- och 1600-talet 
utgjorde skogsfinnarnas inkörsport till Norrlands inland (jfr Dahlstedt 
1960-62: 167) — skulle ha lånat fisketermen 3. jama, liksom den har fått in 
ordet håp, men så är inte fallet. I stället har Nordmalingsmålet vid sidan 
av e`ma om isläggning (se ovan avsnitt 4.2 och kartan) ett verb ema 'vid 
bindning träda upp nätet på en sticka, kallad emastilkka' (uppt. 1955, jfr 
Söderström 1972: 102). När detta manuskript låg färdigt för tryckning 
gjorde tidskriftens redaktionssekreterare Sven Söderström efterforsk-
ningar bland sagesmän i Lövön, Holmsund vid Kvarken omedelbart 
utanför Umeå, och fick följande belägg (efter Alvar Jonsson f. 1906): 
ema iho'p näita 'binda ihop två nät (flera fästpunkter)' samt ema å' 
näite 'träda upp nätet på en sticka (både när man bodde och band, dvs. 
både när nättelnarna fästes på nätslingan och när själva slingan knöts)' . 
Se tecknet 3Sc på kartan. 

Den senare betydelsen är sekundär och beror, som Sven Söderström 
påpekar, på att man använde nätstickan när man band ihop två nät och 
att verbet ema sedan överfördes till andra användningar av nätstickan. 

Tydligen avlöser detta verb i s. Västerbotten och Nordmaling det 
nordligare lånordet 3. jama. Om 1. jama hade förelegat i geografisk 
närhet till dessa trakter, så kunde man ha räknat med att betydelsen hos 
3. jama analogiskt hade överförts till ema, som ju redan hade betydelsen 
'frysa (tunn) is' el. dyl. liksom 1. jama. I stället bör vi nu pröva följande: 
Verbet inf. ji'ma el. ji•m, pres. ffimar, i Österbottens svenska folkmål har 
lånats västerut över Kvarken, men där — i Holmsund och Nordmaling — 
genom paromonymisk attraktion (Dauzat 1922: 791T., Dahlstedt 
1965 a: 66ff.) omformats till ema. Detta förklaringsförsök förutsätter att 
Holmsundsdialekten — eller den dialekt efter södra Västerbottenskusten 
som förmedlade lånet — redan kände och använde verbet ema i betydel-
sen 'frysa (tunn) is' samt att målet i Nordmaling tidigare också hade 
betydelsen 'binda ihop nät' eller att denna dialekt endast lånat den 
sekundära betydelsen 'träda upp nät på en (nät)sticka' från något mål i 
Umeå (inkl. Holmsund). Det förra villkoret är sannolikt uppfyllt, efter-
som ema i denna betydelse ser ut att vara en arkaism i Norrlands 
svenska folkmål. För Alvar Jonsson i Holmsund (ovan) är den inte 
bekant. 

Hela resonemanget förblir en ganska tunn hypotes, som ofta i dialekt- 
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geografin när materialet är sprött. Ett större material — om det går att få — 
kan bekräfta eller kullkasta hypotesen. 

4. jama 'kälta; svamla; gå långsamt' 
7.1 För 4. jama är beläggen ur äldre norrländska källor tunnsådda: 
efter 1766 Piteå jama 'tala och stapla liksom man skulle ljuga' — stot dena 
å jama 'stå [inte] där och ---' (UUB Ihre 100:3 s. 9). 

7.2 Som de svarta stjärnorna och korsen (tecknen 4Sa resp. 4Sb) på 
kartan visar är 4. jama i Norrlands svenska folkmål bara känt från 
Norrbotten. Men det är väl belagt från Österbotten i den avvikande j-
omljudda uttalsformen jäi mma, jim. Till skillnad från 3. jama finns inte 
något belägg för formen ja' ma från detta område. (Eftersom formerna är 
entydigt angivna genom den geografiska placeringen behövde de inte 
markeras genom skilda tecken på kartan. I ännu högre grad än 2. jama är 
4. jama polysemantiskt (flertydigt) i de svenska folkmålen. Dess betydel-
se kännetecknas därutöver av vaghet. Med hänvisning till betydelsen har 
4. jama uppdelats på två tecken på kartan. Till bet. a (svarta stjärnor) har 
förts betydelsevarianter som avser sätt att tala o. dyl.: 'kälta' i Nederka-
lix (Rutberg 1924-31:59) och 'svamla' i Norrfjärden; Österbotten: 'slad- 
dra' i Malax och Vörå, 'knota, muttra' i Korsholm Petalax och Pörtom, 
men oftast 'röra läpparna el. munnen (utan att säga något)' i (från norr 
till söder) Kronoby Nedervetil Terjärv Esse Björkö Korsholm Solv och 
Malax. 

Den sistnämnda betydelsevarianten bildar ett slags övergång till bet. b 
(svarta kors), som avser annan (långsam) rörelse än tal, alltså 'söla' 
el. dyl.: Norrbotten i Nederkalix 'jämka; gå och hänga, dra benen efter 
sig' (Rutberg i ULMA 1914-37), Överkalix 'gå masande, dra benen efter 
sig' (Pihl 1924:58, 1948: 27), i Österbotten också om långsamma rörelser 
fastän oftast om annan förflyttning än att gå, i Malax och Pörtom frm 
'söla, vara långsam', i Terjärv järna du och Munsala /åma å"ge sig av 
resp. gå långsamt'. Esse ma 'peta, knåpa, arbeta utan ordentliga tag', 
men oftast i Österbotten 'jämka, maka, flytta el. närma sig' Nedervetil 
Esse Pedersöre-Purmo Nykarleby Jeppo Munsala och Vörå. (Beläggen 
delvis hämtade ur Vendell 1904-07:411 f.) 

7.3 Allt tyder på att 4. jama också är lånat från finskan, i nära 
anknytning till 3. jama. I modern finska förs mina betydelser 3. och 4. 
ihop under samma uppslagsord av Nykysuomen sanakirja (2 1953: 16), 
varvid jamata betyder 3. 'binda ihop' och 4a. 'upprepa, kälta, gnata, 
käbbla' men jamoa enbart 3. 'hopfoga, sy ihop (notslingor)', medan bet. 
4 b. saknas. För dialekterna sammanför Suomen murteiden sanakirja's 
ordboksmanuskript också bet. 3 och 4. till två ord, jamata och jamoa, 
varvid det förra har bet. a 'härma, säga om och om igen, kälta, gräla, 
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kivas' över stora delar av Finland, medan det senare mindre ofta tycks 
ha denna betydelse; se blå stjärnor, 4Fa och 4Fb, på kartan. För jamoa 
förekommer bet. b 'göra något långsamt' (hitaasta tekemisestä) väl så 
ofta; jämför de blå korsen, 4Fc på kartan. 

I första delen av den stora finska etymologiska ordboken (SKES 
1-204), utarbetad av Y. H. Toivonen, redovisas inte dessa betydelser 
hos jamata och jamoa, men i Nykysuomen sanakirja och dialektordbo-
kens manuskript uppfattas de uppenbarligen som hometymologa med 
jamata och jamoa 'binda ihop'. I ett sammanhang med ordet jama för 
övrigt har de tydligen också lånats in i de svenska dialekterna, varvid 
betydelse a i Norrbotten bättre än i Österbotten stämmer överens med 
motsvarande betydelse i de långivande finska dialekterna. Detta — liksom 
den olika omljudsbehandlingen (ovan 6.3) — tyder på att orden 3. och 4. 
jama lånats in i de båda landskapens svenska dialekter i varje landskap 
för sig. 

De antagna betydelseförskjutningarna åskådliggörs av ovanstående 
diagram (figur 2). De är som synes komplicerade och långtifrån självkla-
ra. Vi bör åtminstone i två fall räkna med påverkan från andra ord eller 
från ljudföljder med en viss immanent (submorfemisk) betydelsetendens: 
Övergången 'upprepa' > 'kälta, tjata' o. dyl. har i svenskan gynnats av 
den initiala förbindelsen ja- resp. få-., som redan förelåg i jämra, norrl. 
*järmas (järmes o. dyl.), jama, norrl. (se ovan under 2), *(g)jalma, 
jamsa (åtminstone upp till Medelpad och — *jämsa (i bl. a. Österbotten) 
'tala, lättsinnigt, pladdra, tugga långsamt' och som i alla tre orden har 
ljudhärmande ursprung och funktion.6  

Den påfallande betydelsevarianten 'maka (sig), jämka', som föreligger 
i både Norrbottens och Österbottens svenska folkmål kan ha uppkommit 

6  Hellquist 1948:426, WesAn 1960: 180 och 184, SAOB J66 f., Rietz 1862-67: 183, Vendell 
1904-17:404 och 412, Hellbom 1980:119 och 1981:94. 
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under påverkan av det inhemska verbet jämka, fsv. icemka, som likväl 
tycks vara mindre vanligt (okänt?) i dessa landskaps dialekter (av till-
gängliga källor att döma). Om en eventuell påverkan redan i finskan från 
ljudhärmande ord på ja- eller jä- vågar jag inte ha någon åsikt, men det 
förefaller inte osannolikt att verbparet jamata jamoa är heteretymo-
logt, dvs, har olika ursprung för bet. 3 och 4. I varje fall är ordidentiteten 
inte så självklar som en traditionell etymologisk forskning förutsätter (jfr 
ovan avsnitt 1). 

	

7.4 	I finska dialekter möter ytterligare en del svårförklarade betydel- 
sevarianter som inte redovisats ovan, bl. a. jamoa 'surna (om mjölk)' i s. 
och sö. Karelen (enl. Suomen murteiden sanakirja's ordboksmanuskript 
och Dahlstedt 1983 karta 2; jfr ovan avsnitt 6.4). Detta förhållande tyder 
närmast på ett heteretymologt ursprung. 

	

7.5 	Till osäkerheten ifråga om ordidentiteten hos verben på ja- bidrar 
sa. japmat o. dyl. 'stoja, larma, dåna; tala högljutt', som symboliseras av 
röda stjärnor (tecknet 4La) på kartan (Ruong 1943:84, Grundström 
1946-54: 103, Lagercrantz 1939: 197, Nielsen 1932-38: 379). Detta är enl. 
Toivonen (SKES 128) ett från fl. jamata jamoa etymologiskt friståen-
de verb som — vid sidan av jupmat i samma eller snarlik betydelse — med 
vokalväxling hör ihop med fl. jyristä 'dåna, dundra'. Men Toivonen 
medger att det här är fråga om onomatopoetiska bildningar. Och det är 
svårt att tänka sig att samisk-finsk-språkiga personer, t. ex. i trakten av 
Vittangi, skulle låta bli att associera sa. inf. japmat, pres. 2 pers. sg. 
(don) jamat 'du stojar el. pratar (alltför) högljutt' med fl. inf. jamata, 
pres. 2 pers. sg. sinä jamaat, eller på ortens finska dialekt sie jamma(a)t 
'du tjatar el. pladdrar'. Vi måste i sådana fall tala om öppna etymologier. 
Däremot behöver sa. inf. jåpmat, pres. 2 pers. sg. (don) jåmat 'du dör' 
inte attraheras av det nyssnämnda paromofona (snarlikljudande) verbet 
jabmat; eftersom betydelserna är klart skilda. 

7.6 Som kartan visar har 3. jama och 4. jama upptecknats i ett och 
samma sockenmål, såväl i Norrbotten som i Österbotten. Motsvarande 
gäller till en del om fl. jamata och jamoa, även om den typiska fisketer-
men jamoa ser ut att vara allenarådande längs den östra Bottenvikskus-
ten, medan den av naturliga skäl saknas i vissa inlandsbygder. I Norrbot-
tens och i Österbottens svenska folkmål kan dessa två homofoner fort-
leva vid sidan av varandra i samma mål på grund av att de vanligen 
konstrueras olika, t. ex. pitemål järna ehåo'p 'foga ihop (två nät)' )(järna 
'svamla' och Björkö ~ar 'ljudlöst rör på läpparna' )( ~ar ihåo'p 
'fäster ihop notstycken'. Till den klara åtskillnaden mellan 3. och 4. jama 
bidrar också de ofta helt olika kontexterna och konsituationerna för 
facktermen 3. jama jämfört med de lätt pejorativa betydelsevarianterna 
hos 4. jama. Om förhållandet mellan 4 a och 4 b vågar jag inte ha någon 
mening. 
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Sammanfattning och utvärdering 

8 Såvitt författaren har kunnat utläsa ur sin undersökning av de fyra 
verben jama i Norrlands svenska folkmål spelar den potentiella homony-
min ingen huvudroll såsom spridningshinder. Att de olika jama-verben 
1.-3. har en sinsemellan komplementär geografisk utbredning kan - 
hellre än på hotande homonymi - bero på att de har klart skilda etymolo-
giska och geografiska ursprung och med tiden nådde fram till sin geogra-
fiska 1900-talsutbredning i överensstämmelse med de allmänna ten-
denser som gäller för nordsvensk ordgeografi, varvid 1. jama hör hemma 
i en västlig jämtsk zon, 2. jama i en något nordligare men också västlig 
»samisk» zon och 3. jama i en nordöstlig »finsk» zon. I några riktningar 
har de tre jama-verben ännu inte nått kontakt med varandra, geografiskt 
och/eller socialt. På andra håll har de mötts, men i stället för homonym-
kollision snarare utsatts för paromonymattraktion. Detta torde gälla för 
1. jama 'lägga sig (om is)' och 2. jama 'dö; slockna; somna' i Åsele 
lappmark. Exemplet förlorar dock i beviskraft av att ingendera verbet 
hör till dessa dialekters allmänna ordförråd. Att inte det samiska lånor-
det 2. jama 'dö' har nått längre i de svenska dialekterna i norr som en 
eufemistisk avbytare till arvordet dö, liksom kola v. från finskan i 
riksspråket, kan dock måhända bero på ett repellerande motstånd från 3. 
och 4. jama. Dessa två verb hör bägge till den »finska» zonen, fastän 
fisketermen 3. jama har spritts vidare väster och söder ut i Norrland än 
det allmänna och lätt pejorativa 4. jama. I detta fall tolererar dialekterna 
homofoni, liksom också polysemin hos 4. jama a och b. Här räknar 
fennougristerna i Finland med en gemensam etymologi. En rent homety-
molog härledning kan inte bestämt avvisas, men den bör ifrågasättas, 
eftersom ord på ja- och jä- med emotivt innehåll och onomatopoetiskt 
uttryck kan ha bidragit till betydelseförskjutningar och till utsuddning av 
ordskillnader. 

Vår undersökning är emellertid behäftad med flera osäkerhetsfaktorer: 
På grund av att ljudsystemen i olika dialekter i regel inte är sinsemellan 
kongruenta råder ovisshet om vilka fall av uttalslikhet mellan ord som 
innebär potentiell homofoni. Eftersom vidare distinktionen mellan en 
enda och två närstående dialekter ofta är oklar råder också ovisshet 
om vilka ordpar som innebär faktisk homofoni i en och samma dialekt 
och vilka som är uttrycksekvivalenter i skilda dialekter och därmed 
representerar en potentiell homofoni. För att rätt bedöma förekomsten 
av faktisk och potentiell homofoni borde vi ha en bättre kännedom om 
språkbärarnas uppfattning och upplevelse av homofoni, vilken i princip 
borde kunna uppnås med psykolingvistiska experiment. 

Sammanfattningsvis har denna undersökning alltså bekräftat det som 
vi ansåg oss veta redan förut, nämligen att homofonins inflytande på 
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ordgeografin inte bör överdrivas (jfr ovan avsnitt 5.3). Några absolut 
säkra metoder att fastställa orsaksförhållanden inom ordgeografin har vi 
inte nått fram till. En allvarlig skevhet i vårt material är att vi saknar 
kunskap om de betydelseekvivalenter (potentiella synonymer) som rim-
ligtvis måste föreligga i de trakter, där ett visst eller flera jama-verb är 
okända. Vår metodstudie visar oss därför närmast tillbaka till onomasio-
logiska kartläggningar av traditionell typ. Endast i vissa gynnsamma fall 
är en semantisk — eller (med den tyska dialektgeografins terminologi) 
semasiologisk — kartläggning i samband med en onomasiologisk sådan 
berättigad, t. ex. av benämningarna björnbär och kanske också myrbär 
(jfr Dahlstedt 1950 karta 2). 

Ordens innehåll eller betydelser är till sist kärnan i alla språk och 
dialekter och den nödvändiga grunden för våra studier. Allt annat utgör 
språkets utanverk.7  
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SUMMary 

Karl-Hampus Dahlstedt, Jama v.—four potential homophones in the Swedish 
dialects of northern Sweden 

The aim of this study is to investigate the geographical distribution and mutual 
interference of four phonologically similar verbs, 1-4 jama, in the Swedish 
dialects of Norrland, i.e. northern Sweden. Since the four verbs are generally not 
found in the same dialect they should not be spoken of as homophones. Instead 
they are termed potential homophones or equivalents of expression. At the same 
time the scope and usefulness of an interlingual dialect geography are tested on 
the four verbs in a separate study (Dahlstedt 1983). 

The four verbs as they occur in Swedish dialects, together with a few related 
words, are presented on the map. In the case of borrowed words the map also 
shows their counterparts in the source languages, Saamish (Lappish) and Finn-
ish. 

The verb 1. jama `freeze (of lakes)' is a typical Jämtland word, developed from 
ema by secondary breaking. Sporadically it has spread to southern Lapland to 
the north. In this province it risks a homophonous clash with 2. jama 'die; fall 
asleep; go out; expire', which is borrowed from South Saamish jaamedh. Since 
2. jama is often pronounced with the foreign word accent 1, instead of accent 2, 
typical of Swedish verbs of two syllables, e.g. 1. jama, this clash is often 
avoided. Furthermore, 1. jama has often been conceived of as a metaphorical 
semantic variant of 2. jama. When the lakes freeze you can say that they 'die' or 
'fall asleep'.—In the north-east of the Swedish-speaking area of Norrland, in the 
Kalix valley, we meet another independent borrowing, jåmas 'die (especially of 
farm animals)', from a North Saamish derivation of the verb jåpmit 'die'. 
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The verb 3. jama 'tie up (parts of) nets or seines' has more of a north-eastern 
geographical distribution. It risks a homophonous clash with jama 1 only in the 
southern part of Lapland. No such phenomenon, however, seems to have 
occurred. The different geographical distributions of these two verbs are typical-
ly due to general tendencies in the Swedish dialects of Norrland: one has its 
centre in Jämtland, in western Norrland, while the other has its geographical 
origin in the north-east of Norrland, where it has been borrowed from Finnish, 
most probably from the West Finnish verb jamata, with the same meaning.—In 
the Swedish dialects of Ostrobothnia (Österbotten) in Finland, a closely related 
verb jämma is common. It has developed from Old Swedish jama by progressive 
j-umlaut. 

The verb 4. jama (in Ostrobothnia jämma) has the meaning `nag; ramble (when 
talking); walk or work slowly', which is due to secondary semantic development 
of 3. jama in the Finnish source language, where lie up' developed metaphori-
cally into `repeat, imitate, nag' etc. The borrowing of these secondary meanings, 
alongside the more technical fishing term, demonstrates the close connections 
between the linguistically unrelated Finnish and Swedish dialects. 

In conclusion we can observe that potential homophonous clashes have not 
been of primary importance for the geographical distributions of the four jama 
verbs. This is probably due partly to clear differences in the syntactic types of 
the jama verbs, and also to their different contextual and situational uses. An 
exception is, perhaps, 2. jama 'die'. This borrowing from Saamish has not had 
any success in most of the dialects of northern Norrland, which is perhaps partly 
due to the resistance of 3. and 4. jama. Our study also shows the vagueness of 
the concepts potential homophone and equivalent of expression in the study of 
dialects with different phonological structures. 



Något om studiet av naturnamn 
Av Bertil Ejder 

Det var en gång en skolflicka, som på en geografilektion skulle räkna upp 
namnen på de stora norditalienska sjöarna. Hon kunde dem men kom 
bl. a. att säga "... Como-sjön, Lago di Garda-sjön ...". Det hånskratt 
hon därvid möttes med från kamraternas sida var inte rättvist. Felet var 
bara, att hon inte i likhet med kamraterna insåg, att lago betyder 'insjö' 
och att hennes "Lago di Garda-sjön" alltså innehåller "sjö" två gånger. 

För ett antal decennier sedan distribuerade tyska förlag geografiska 
kartor till stora delar av Europa, också till Sverige. De svenska namnfor-
merna på dessa f. ö. ofta utmärkta kartor var ibland egendomliga. Det 
stod sålunda — i enlighet med gammal tysk tradition på området — 
Mälarsee, Vättersee osv, för de stora mellansvenska sjöarna. Formerna, 
som möjligtvis fortfarande lever i tysk pedagogisk tradition, ville klargö-
ra för den lärande, att det vid de underliga namnen rör sig om Seen 
'sjöar', ett ord som då såsom förklaring lägges till det egentliga namnet. 
Förfarandet är ingalunda obekant inom andra språk, bl. a. vårt eget. Om 
vi säger och skriver t. ex. Titicaca-sjön eller Bajkal-sjön, fruktar jag att 
vi begår samma misstag, utan att jag nu har tillfälle att närmare under-
söka saken. 

Fenomenet kan mycket väl tänkas uppträda inte bara när man rör sig i 
nutidsplanet från ett till ett annat av språk som är varandra mycket olika. 
Det kunde också tänkas förekomma, om vi förflyttar oss utefter tidslin-
jen och undersöker vitt skilda kronologiska skikt av namn från ett och 
samma språk. Ty språk förändrar sig som bekant, bl. a. på det sättet att 
ordförrådet inte är konstant. Nya ord, nya synonymer, nya betydelser 
dyker upp vid sidan om eller bland de gamla, och språkelement dör eller 
går ur bruk. Inte alltid men ofta är det så, att äldre ord och betydelser 
helt dör ut och nya träder i deras ställe. 

Det sagda gäller i hög grad de delar av språken, som utgöres av 
ortnamn. Vid studium av dessa och försök till tolkning av dem, i synner- 
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het av naturnamnen, finner man som bekant ofta, att de är tvåledade och 
att efterleden är ett nu för tiden helt brukligt ord: -berg(et), -sjö(n) osv. 
Etymologens arbete inriktas då naturligtvis på att analysera den ofta 
dunkla förleden. Orden -berg(et), -sjö(n) osv, behöver ingen analys eller 
förklaring, så vitt man inte är ute i mycket speciella etymologiska 
ärenden. 

Den idé, som i det följande presenteras, består i att mer än förut som 
ett bland flera alternativ räkna med att också förleden i namn av denna 
uppbyggnad utgöres av eller innehåller ett ord för respektive »berg», 
»sjö» osv. I strängaste mening är dylika nutida namn ju tavtologier. 
Uppkomsten av dessa beror emellertid på att den förra, numera dunkla 
leden tidigt har blivit just så dunkel, att man har ansett sig böra förklara 
den genom ett vid tiden ifråga begripligt tillägg. I det följande diskuteras 
några sådana namn. 

2 
Bälteberga,utt. bä`ltebä:ra, är namnet på ett gods om 21/2  mantal frälse, 
säteri, i Ottarps socken i sydligaste delen av Luggude härad, Malmöhus 
län. Den serie av äldre belägg, på vilken man enligt praxis grundar en 
tolkning, börjar i detta fall så: de Beltebixrya 1387 Rep. 3956, de 
Belltebergze likaså 1387 Rep. 3611 i avskr. från 1500-talet, de Belteberg 
1412 Rep. 5221 avskr. 1592-98, osv. Namnen på större jordegendomar är 
ofta synnerligen väl belagda från äldre tid, och Bälteberga utgör inget 
undantag. I detta fall, liksom i en mängd andra, hjälper emellertid en 
materialinventering föga. De äldsta skriftliga beläggen ser ungefär lika-
dana ut som de av i dag. (Jag vänder nu bort blicken från sådana i och för 
sig högst intressanta och mycket diskuterade ting som växlingen -berg: 
-berga och vokalismen i -bicery-, med »brytning». De behandlas inte i 
denna framställning.) 

Detta vill i korthet säga, att vi inte får någon dokumentarisk hjälp att 
tolka vårt namn. Förleden Bälte- ser som sagt likadan ut alltifrån 1300-
talet. Möjligen eller troligen har den gjort så ännu mycket längre tillbaka. 
Vi vet inte säkert. Inte heller vet vi, om -berg(a) kan vara tillagt 
relativt sent och om namnet tidigare har lytt enbart *Bälte. Min åsikt är 
nu, att så verkligen bör ha varit fallet. Möjligheten finns, ty Bälte är en 
avledning till ett gammalt och numera högst sällsynt substantiv balt med 
ungefär samma betydelse som berg. Det anträffas bland annat i gamla 
namn från prästgårdsägorna i Steninge i Halmstads härad, Hallands län: 
Den nörre stenbaltt och Den söndre stenbaltt; Ved den söndre stenbal-
tenn hade pastor loci dessutom en äng, allt enligt Lb 2 346: 10, 11, 19 
(omkr. 1570). Balt är genom dessa belägg säkrat, men ingenting är 
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därutöver känt om namnet på, läget av eller beskaffenheten hos loka-
lerna i fråga. Förleden sten- talar emellertid ett tydligt språk. 

Ytterligare forskningar efter balt har t. v. givit följande resultat, bestå-
ende av leder i några namn, som enligt min åsikt är sekundära bebyggel-
senamn. 

Baltared, Bolterödt 1592, 1 mantal skatte i Fjärås sn, Fjäre hd, Hall-
lands län. SOH 3: 103. 

1-2 Balteryd, Balted(t) 1542, Kyrkefalla sn, Kåkinds hd, Skaraborgs 
län. SOSk 7:57. 

1-2 Baltås, N. och S., Balthoss 1546, Dalstorps sn, Kinds hd, Älvs-
borgs län. SOÄ 7: 1: 2. 

Möjligtvis också: 
Baltak, Datum Baltäki 1286, Baltaka sokn 1394, gammal kyrkby samt 

sn i Vartofta hd, Skaraborgs län. SOSk 13:23 f. 
I de tre första fallen tolkas förra leden i ortnamnspublikationerna utan 

förbehåll som gen. av mansnamnet Balte. Förfarandet är något slentrian-
mässigt, inte minst därför att det ingalunda är så självklart, att förleden i 
ett ortnamn på -ryd (-röd, -red) innehåller ett mansnamn. Se förf: s arbete 
Ryd och rud (1979). Vidare är ett sådant mansnamn inte särskilt starkt 
dokumenterat. Slutligen har ju också personnamn sina etymologier. 
Balte innehåller nog det ovan av mig påvisade balt och bör sålunda vara 
'den klumpige, grovvuxne' e. d. Efter att ha fingranskat kartorna och 
inhämtat upplysningar från orterna i fråga' är jag starkt benägen att i 
förlederna i de tre första av de anförda ortnamnen se ett terrängord balt 
eller balte. Detta kan man visserligen i princip riskfritt göra, men ären-
dena kommer inte närmare en verklig lösning, förrän man ger topogra-
fiska motiveringar. Och högst sannolika sådana kan lätt påvisas. Bal-
tared ligger nämligen på en tydlig rygg mellan två bäckdalar. Balteryd 
ligger på och vid en sluttning från ett höjdparti ner på ett plan. Baltås 
slutligen har i sin omedelbara närhet ett långt och starkt markerat 
trappsteg i terrängen. Jag ansluter mig till A. Janz&I i NoB 1954 s. 4 f., 
en rad ställen i OGB (Lerbaltarna m. fl.) samt Kr. Hald i DS 18, 2 s. 47f. 
(i förklaring av åkernamnet Bredbeltagre i Orsted sn, Randers amt i 
Jylland). 

Om Baltak kan t. v. ingenting sägas med bestämdhet. Även här satsar 
den officiella ortnamnspublikationen, dock i andra hand, på mansnamnet 
Balte. 

Efterforskningar i landets dialektarkiv har givit negativt resultat be-
träffande balt(e). 

Den här framställda förklaringen av förleden i Bälteberga är en annan 
än den hos J. Swennung i Belt und Baltisch (1953) s. 79. På detta ställe 
1  Förfrågningar hos pastorsämbetena i Fjärsås, Tibro och Dalstorp har helt och hållet 
styrkt dessa mina observationer på kartorna. 
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säges bälte i Bälteberga bero på jämförelse mellan Rååns dalgång och ett 
bälte. Tolkningen minskar betydligt i sannolikhet för den som besöker 
platsen. Dalbottnen är ganska bred och helt flack, medan sluttningarna 
hela vägen är markerade och rätt branta. Ett bälte i vår mening kanske 
den kommer att tänka på, som ser trakten avbildad på en karta. Långt 
mer motiverat förefaller det mig att jämföra Bälteberga med vissa av 
Swennung a. a. s. 80 anförda paralleller från norskan, där namn på 
Belte(s)-, Bels- tillkommer gårdar belägna vid bergryggar o. d. 

Namnet Bälteberga:s nuvarande tvåledade skapnad beror enligt det 
synsätt jag nu vill anlägga på att det ovan antagna och explikerade Bälte 
vid någon tidpunkt har kommit att förefalla dunkelt. Bälte självt måste i 
denna skapnad härröra från senast någon tid före i-omljudets upphöran-
de; en något annan fråga är när det i det enskilda fallet har applicerats på 
den här diskuterade formationen. Vid den förstnämnda tiden inte bara 
existerade — naturligtvis — ordet berg — det är förvisso långt äldre än så—, 
utan det var dessutom tydligen det som osökt inställde sig som förklaring 
till det dunkla Bälte. 

F. ö. är jag böjd för att betrakta det ovan anförda och av Janzen a. st. 
kommenterade västgötska Baltås som tillkommet på motsvarande sätt 
som Bälteberga. Balt är nog ett terrängord, som allra senast vid mitten 
av 1500-talet (Landeboken! men kanske olika i olika trakter) var på väg 
att bli obegripligt. För att bättra på det hela tillfogade man det gångbar-
are ås och fick så Baltås. Fallet Bälteberga manar oss att förlägga 
processen för bälte till tidig medeltid eller än tidigare, hur mycket vet vi 
inte. 

3 

I det till Luggude gränsande Rönnebergs härad ligger kyrkbyn och 
socknen Billeberga. Namnet är behandlat av Göran Hallberg i Sk0 A: 16 
s. 37f. Av belägg är de tidigaste av Hallberg anförda: de Billxbiargh 
1234-661, ecclesie Byllebyerghe 1334, in Billeberghe 1339 avskr. 1494, 
osv. — Om f.leden skrives a. st.: »F.leden i namnet, som med all sanno-
likhet äldst var terrängbetecknande, är appellativet bill 'terrängkil', här 
åsyftande höjdpartiet i sammanflödet mellan de två bäckar [som ...].» — 
Vid begrundandet av dessa uppgifter och bakomliggande fakta förefaller 
den bedömningen väsentligen riktig. Därutöver känner man sig i största 
allmänhet frestad att mena, att bill i topografisk nomenklatur är bäst 
lämpat att nyttjas om en uppstickande formation. Ett trekantigt av-
snitt med bara två dimensioner, alltså en flat spets, har nog knappast 
ansetts förtjäna en sådan benämning. 

Min tanke om Billeberg(a) är, att kompositionen är lagad för att 
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förklara en förut enledad, inte längre helt förståelig beteckning. Det från 
äldre nydanska litterärt betygade (aar)biller pl. '(årder)billar', fsv. bilder 
m., isl. bildr m. har i ortnamnet först använts i överförd bemärkelse, 
varefter i tydlighetens intresse biargh osv, har tillagts. 

Samma namn, dock utan bebyggelsenamnens karakteristiska -a, före-
ligger i Billebjer, namn på en över slätten brant uppstigande horst i 
Hardeberga och Dalby socknar, Torna hd, Malmöhus län. (Kartorna har 
formen Billebjär, medan det genuina uttalet alltid är -bier.) Som de flesta 
naturnamn svagt belagt, framträder detta i skrift f. f. g. som Billebierigh 
1590 i de otryckta länsräkenskaperna för Malmöhus län (Rigsarkivet, 
KObenhavn). 

I motsats till förhållandena vid Bälteberga utgöres förleden i Bille-
berga, Billeberg av ett i dialekterna alltjämt känt och nyttjat ord. Man 
kunde därför göra gällande, att det inte skulle behöva förklaras genom 
utvidgning med -berg(a). Å andra sidan kan man gott tro, att en sådan 
utvidgning en gång var nödvändig eller önskvärd, emedan Bill(e)- här 
stod i en tidigt överförd bemärkelse och inte var någon vanlig bill. 

Det finns på andra håll ytterligare ett antal fall av samma namn, vilka 
kan ge supplerande upplysningar. 

I Fellingsbro sn i Västmanland fanns förr (omständigheterna är högst 
osäkra, enligt meddelande från arkivchef Allan Rostvik) en habitation, 
vars namn ingår i förbindelsen jn billaberghum, 1302, DS 2:363. 

I Sexdrega socken i Kinds härad i Västergötland ligger byn Billeberg, 
utt. bill'ebärj, känd som i Billeberghom 1406, SOÄ 7: 1: 194. 

I båda dessa tillfällen har medeltidsformen ändelsen -um, dat. plur. 
Enligt min åsikt är detta ett morfologiskt fenomen, som hänger samman 
med egenskapen av bebyggelsenamn. Det rör sig i bägge fallen om 
sekundär användning av ett naturnamn, som bör ha lytt Billeberg (-a-). 
SOÄ upplyser att »Byn ligger vid ett berg». Kartan överdriver ibland 
teckning av nivåskillnader, men dessa synes här verkligen vara betydan-
de. Sifferuppgifterna tyder på över 120 fot, dvs. bortåt 40 meter, och det 
på en helt kort sträcka. 

Med min syn på dessa ting blir kärnan i dessa namn ett Bill, som 
åtminstone i en del tillfällen har fungerat ensamt. Ortförteckningen har 
ett antal fortfarande enledade Billa. Av den är Billa i Själevads socken i 
Ångermanland behandlat i facklitteraturen. Främmerbilla och Överbilla 
(SOVnr1 4:95, 111) förutsätter ett Bill(-) som bergnamn. Ett hemman i 
Viksjö (SOVnr1 1: 100), kallat Billen, har namnet efter ett Billberget, i 
äldre handlingar Biln, Billen. 

En Billebacke i Degeberga, Gärds hd, Krist. 1. bör bedömas på samma 
sätt. 

Hela problemet rörande namnen på Bill- måste tas upp på bredare bas 
än här är möjligt. 
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4 

Kläckeberga är en socken i N. Möre härad, norr och väster om Kalmar. 
I vår vetenskaps historia är det känt för att vara födelseplatsen för Johan 
August Lundell, bl. a. känd som landsmålsalfabetets skapare. De topo-
grafiska beskrivningarna av dess natur går ut på att terrängen är mer 
eller mindre jämn, i öster och väster »skogbevuxen». En blick på kartan 
visar emellertid, att det finns inte bara en utan åtskilliga höjder. På ett 
komplex av sådana ligger kyrkan, som anses vara tillkommen (tidigt) på 
1200-talet. På ett flertal mindre men som det synes väl markerade 
jordhöjder runtom i socknen har man på sin tid funnit det tjänligt att 
uppföra väderkvarnar. 

Namnet Kläckeberga är tidigast känt från ett brev av 22/5 1350, tryckt 
i SD 6: 194. Det heter där: »... terram meam ... in parochia Klxkke-
berghw in villa ibidem sitam ...». Det synes inte klart, huruvida Kläcke-
berga från början har avsett enbart (bebyggelsen i) den östra delen av 
socknen med höjdpartier, där berget går i dagen, eller hela det nuvarande 
territoriet med bl. a. dess iögonenfallande rundade jordhöjder. 1 vilket 
fall som helst är Kläcke- ovedersägligt en avledning till klack som 
terrängbeteckning. Om ordet klack kunde åtskilligt sägas, men följande 
må vara nog. 

Klack är enligt SAOB bl. a. '(på en 1. flera sidor brant stupande) klippa 
1. kulle, bärgklack'. 1 sin kommentar (1 uppl. 1936) till Stiernhielms 
Hercules vers 311 översätter Erik Noreen klackar med 'bergsklintar' och 
tillfogar »typ. Dalabergslagsord (jfr t. ex. Bispbergs klack)». Om detta är 
avsett att vara en om också snabb karakterisering av ordet klack:s 
geografiska förekomst i topografisk användning, är den otillräcklig. San-
nolikt har Noreen fått sitt vetande om saken ur SOÄ, där just Bispbergs 
klack figurerar som exempel på åtminstone ett par ställen. I sin etymolo-
giska parentes i art. klack säger SAOB: »jfr fsv. biärgs klakker, sv. dial. 
bärgstopp m. m., d. klak, fiskegrund, nor. klakk, brant klippa, isl. tiviö-
risklakkr, molnbank: jfr äv. fär. klakkur, bärgsknalle m. m.». 

Det danska klak uppges i SAOB endast betyda 'fiskegrund' (uppgiften 
hämtad ur ODS). Det är emellertid känt att klack på gammal dansk 
botten kan betyda också 'backe'. 

Den höga och branta nordspetsen av Ivön i Ivösjön i nordöstra Skåne 
heter Ivö klack, namnet tidigast dokumenterat från 1687 genom G. 
Buhrmann (KrA XVIII N:o 4). 1 trakens folkmål omtalas den som 
Klacken eller Ive (lya) klack. Det är ingen obetydlig formation det rör sig 
om, ty toppen höjer sig i det närmaste 100 meter nästan brant över sjöns 
vattenspegel. 

Nära kyrkan i Skepparslöv, Gärds hd, Kristianstads län, reser sig den 
ganska imponerande Klacka backen. På topografiska kartan står höjdsiff- 
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ran 63 vid toppen av denna backe. Då kyrkan nära backens fot ligger på 
ca 14,5 m, rör det sig alltså om en höjdskillnad på 50 m på en helt kort 
sträcka. Från backens topp har man en storartad utsikt över den vid-
sträckta slätten åt öster med Kristianstad mitt på som på en bricka. 
Generalerna under Karl XI:s krig 1678 fann snabbt, att den som var i 
besittning av denna höjd, han behärskade också slätten jämte tillfartsvä- 
garna till Kristianstad från detta håll. Danskarna kunde 1678 omtala 
backen med dess genuina namn: Klachebachen, den svenske Erik Dahl-
berg skriver Skibersslöffbergh (Gärds härads hembygdsförenings årsskr. 
1979 s. 16). I folkmun nyttjas Klacka backen. 

Det vore en egen uppgift att noggrant kartlägga detta ordmaterial, och 
det kan inte komma i fråga här. Vare nog sagt att det fsv. biterghklakker 
är belagt en gång, i Jungfru Marie örtagård (övers. av Nicolaus Ragvaldi 
vid slutet av 1400-talet) 141: 24 f.: iak föddhes för bärgh klakkana. 

Den halländska gården Klackebo i Gällareds socken, Faurås härad, 
är känd som Klakbodhum m. m. från mitten av 1300-talet, se SOH 2:256. 
F.leden säges av Sahlgren a. st. vara »oklar». Det är den också så 
tillvida att nivåskillnaderna synes vara rätt måttliga (se kartan; jag 
känner inte lokalen genom självsyn). Men terrängen synes likväl vara så 
pass utmodellerad, att ett par andra gårdar vid precis samma höjdparti 
heter (Stora och Lilla) Backa. »Gårdarna ligger på höjder vid Tjärne- 
sjön», säger Sahlgren a. a. s. 254. Trots frånvaron av bindevokal mellan 
Klak och bodhum i det äldsta materialet föreligger väl här ett exempel på 
det toponymiska klack 'backe'. 

I ytterligare ett antal svenska namn anses toponymen klack 'bergs-
höjd' o. d. föreligga. Se SOÄ 6:26, 14: 88f., (en biform klacka) 19:276, 
SOSk 7:66, 11:2: 65, SOV 8:7. Endast skenbart hör hit Klackhult SOÄ 
7: 2:96, som skrevs Klagehyllta 1550 och uttalas med långt a. Däremot är 
man tveksam inför påståendet att Klackgården i Alingsås socken i 
Kullings hd, Älvsborgs län, skulle ha namn efter en Jo(e)n Klack i slutet 
av 1600-talet. Den frågan anmäler sig omedelbart, hur detta personnamn 
Klack skall bedömas. Det kan kanske nämnas, att den person som i 
förf: s barndom rådde om och bodde vid Klackabacken i Skåne (se strax 
ovan) kallades Klacken. 

5 

Jämte dessa tvåledade finns det kvar en mängd enledade namn, som 
trots en ofta dunkel innebörd inte har förtydligats genom tillägg av en 
förklarande led. Varför? Svaret är i första hand, att man kan nöja sig 
med att ha obegripliga ortnamn. De är lika goda beteckningar för det på 
de därmed åsyftade lokaliteterna. En förutsättning är dock att de passar 
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in i vederbörande språkmiljös fonetiska och morfologiska struktur. Men 
frågan är, om inte mekanismen har fler kuggar än så. 

Kanske det jag menar kan illlustreras med namnet Kropp, avseende en 
by och socken i mellersta Luggude härad, Malm. län. Kropp är känt som 
bebyggelsenamn här sedan 1300-talet: Chrop 1368 DD 3: 8: 179, Kropp 
1438 Rep. 6923 avskr. osv. Några varianter av vikt eller andra ledtrådar 
ges inte i skriften. Det är alldeles tydligt, att det rör sig om ett ursprung- 
ligt naturnamn, som numera och sedan länge inte finns kvar i den 
ursprungliga betydelsen av 'klump, höjd' o. d. Ordet malmkropp kom-
mer inte i fråga i sammanhanget. Det finns inte under kropp i SAOB. 
Under malmkropp är det belagt, dock först från 1909. Man anar en 
utländsk förebild. I SAOB är som eget uppslagsord upptaget kroppkaka, 
med en förmodan att förleden kropp- är identisk med »kropp, sbst.4», 
dvs, vårt vanliga kropp 'lekamen'. 

I Kropps socken, nere på normalplanet men helt nära kyrkan på dess 
höjd, ligger byn 1-4 Holk, utt. hålk. Äldsta belägg är sannolikt i Holke 
1508 Rep. 2: 11: 108 avskr. o. 1600, Hulck o. 1524 Krabbes jb. Det är 
tydligt, att detta Holk är identiskt med appellativet holk 'något urholkat'. 
Man hade väntat, att Holk låge i en fördjupning, men så är faktiskt inte 
fallet. Det ligger i stället ungefär likadant som Holkaberga i Nävlinge, V. 
Göinge härad, Krist. län, dvs, vid foten av ett höjdparti (Hulcabiar 1164—
o. 1170 DD 1: 2: 160 avskr. 1494, Holckeberga 1470 Rep. 2: 2770; utt. 
hår kabjära). 

Denna tolkning lämnar den omständigheten oförklarad, att Holk inte 
har fått den ändelse -a, som vi har i (den kända typen)Berga. Det finns å 
andra sidan ett Holka, med -a, i Årstads socken och härad i Halland. 
Enligt SOH 2: 227 utgör det nr 14 av Hebergs by, skrevs 1660 Holcke 
och är »väl pl. av hall. dial. holk 'källa i träskartad omgivning'». Över- 
sättningen är synbarligen tagen från Rietz, som känner ordet från Slöinge 
i mellersta Halland. — Holkakulla ej långt därifrån, 1612 Holckekulle, 
anses a. a. 356 innehålla ett gammalt sjönamn Holken. — Holken, liten 
gård i Starrkärrs sn, Ale hd, Älvsbergs 1., har enligt SOÄ 2: 104f. ett 
namn som syftar på läget vid en fördjupning mellan höjder. — Det är inte 
ens den försvårande omständigheten tillstädes som har ansetts föreligga i 
det neutrala genus, som tillkommer appellativet Berg. Varför? Frågan 
kommer aldrig att kunna besvaras, men det må vara tillåtet att också här 
våga en gissning. Den går ut på att Kropp och Holk har uppfattats som 
semantiska pendanger. Och då Kropp har behållit sin enstaviga form, har 
också Holk gjort det. 

Men varför har vi då inte här fått något *Kroppaberga e. d., med ett 
förtydligande tillägg till det svårförståeliga Kropp och med böjningsän-
delse -a på slutet av det hela? På annat håll finns som bekant ett stort 
bergsparti med namnet Kroppefjäll. Efterleden i det senare torde böra 
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betraktas just som en förklaring till vad benämningen Kropp(e)- inne-
bär. Frågan om Kropp:s enledade struktur kan inte slutgiltigt besvaras. 

I DAL: s samlingar finns ett (in) Croppe av 1164— o. 1170, i ärkebiskop 
Eskils stora brev DD 1: 2: 160 avskr. 1494. Belägget har i arkivet karak-
teristiskt nog ursprungligen lagts under Kropp i Luggude hd. Sam-
manhanget i texten pekar emellertid på någon plats längre söderut, och 
det anses numera sannolikt, att det här i stället rör sig om den nutida s. k. 
Kroppejorden i Skivarps sn, Vemmenhögs hd. Jordeböckerna, som upp-
tager enheten sedan 1754, har 1-2 Norra K. och 1-3 Södra K. Detta 
förefaller vara ett gott exempel på detta slag av förklarande tillägg till 
ett ursprungligen enledat namn. Tidsgränserna är 1164-1754. Om detta 
Kropp se i övrigt I. Ingers i Ale 1971: 3 s. 39. Fallet är dels ett där det 
förmodligen oförståeliga Kropp har fått ett tillägg bestående av ett be-
gripligt ord, dels ett intyg om Kropp kunde ha en topografisk innebörd 
åtminstone 200 år tidigare än det äldsta kända belägget på Kropp i 
Luggude härad. 

Det kan enligt min mening vara så att Kropp i Luggudefallet tidigt har 
blivit bebyggelsenamn och därmed tidigt fått en fixerad form, som inte 
har behövt några förklaringsförsök med ty åtföljande tillägg. Det äldsta 
skrivna och bevarade fallet är först från 1368, men den muntliga namn-
traditionen är förstås långt äldre än så. Hur gamla Nordens kyrkobygg-
nader är kan man inte göra något helt generellt påstående om, men i 
tidigt bebyggda delar, t. ex. just trakter av Skåne, bör de vara från 
omkring 1000 eller tiden närmast därefter. Vid den tiden har namnet och 
namnformen Kropp genom den nya värdigheten av kyrkby ganska has-
tigt fått ett tillskott till den auktoritet som det förvisso bör ha haft förut. 
Resonemanget implicerar att ordet kropp i dessa trakter antingen alltjämt 
hade betydelse 'berg' o. d. eller att det just genom denna ökade auktori-
tet konserverade en namnform även om den egentligen redan hade blivit 
obegriplig. 

6 

Det är inte bara höjder, vilkas namn möter det i föregående avsnitt 
tecknade ödet att få ett förklarande tillägg. Om detta likväl förhållande-
vis ofta synes vara fallet, bör det bero på endera av följande två omstän-
digheter. 1) Höjder hör till de stabila elementen i landskapet och kan inte 
odlas bort. 2) Höjder har tidigt fått namn. Dessa namn har alltså ägt 
bestånd länge, varit med om många förändringar av olika slag i språket 
och alltså löpt stor risk att under tiden bli föråldrade och obegripliga. 

Kraven under punkterna 1-2 uppfylles också av t. ex. vattendrag och 
deras namn. Också bland dessa finner vi följdriktigt en del av de feno-
men, som vi ovan har studerat. 
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Ett exempel är den lilla Klingavälsån, som flyter mellan Torna och 
Färs härader i centrala Skåne och faller ut i Vombsjön. »Namnet Klinga-
välsån är sammansatt med väl=ström, flod» skriver I. Ingers i Sydsv. 
ortnamnssällsk:s årsskr. 1942-45 s. 60. Obegripligheten hos väl 'ström, 
flod' har framkallat dels den sena förvanskningen till Klingvallsån,2  dels 
— tidigare — tillägget av leden -ån. Riktigt till botten med problemen har vi 
dock svårt att komma: kan månne Klinga 'den klingande' ensamt vara 
den ursprungliga delen i detta konglomerat? Som redan det har måst 
förklaras genom tillägg av väl (av väditip i betydelsen 'ström, flod, 
bäck'? Det något sparsamma äldre materialet pekar i denna riktning: 
Klöngebro (gränsmärke) o. 1514 Pb 432, Klinge bro bröd, Klingebrois 
agir o. 1570 Lb 1 46: 11, 28, men åtminstone redan 1684 Klijngavels broo 
Buhrmann, Klingawells styckenen o. d. 1769 lmh 6 etc. Den reserva-
tionen måste dock göras, att det kan röra sig om en s. k. reduktform, 
dvs. Klingavälsbro>Klingabro på samma sätt som i standardexemplet 
tekoppsfat>tefat. Om icke, så har vi i Klingavälsån en utvidgning i två 
steg av ett ursprungligt flodnamn Klinga. 

7 
Finjasjön strax väster om våra dagars Hässleholm avvattnas av Almaån. 
Denna ås namn var i äldre tid Alma, oblikform Almo. Det senare är 
betygat från början av 1200-talet i den text som kallas Termini Balluncs-
lef, Necrologium Lundense 131. Palteboken har det därur regelrätt ut-
vecklade [en viss gräns löper] neder i Allme. Buhrmanns karta har ett 
annat slut på ordet, alma. Kanske är formen utlöst ur en redan på 1600-
talet existerande motsvarighet till det numera gängse Almaån. En under-
sökning av trädnamnet alm:s förekomst i den topografiska namnskatten 
hade varit behövlig. Enligt I. Lundahl, åberopad av John Kousgård 
SOrensen i Danske SO- og ånavne 1: 60, är ånamnet att härleda ur ett 
adjektiv al 'den växande', dvs. översvämmande o. d., ej ur subst. alm. 
Frågan hör kanske till dem som inte kan lösas med säkerhet. Det kan 
dock erinras om att Finjasjön, som avflyter genom Almaån, har en 
ovanligt stark benägenhet att svämma över. Detta har människan f. ö. 
allt större olägenhet av, i takt med att bebyggelsen i våra dagar hopar sig 
överallt på stränderna, även på starkt utsatta ställen. Förr i världen 
uppstod dessa olägenheter i första hand vid sådana låga stränder av sjön, 
som uppbar gammal bebyggelse. Sådan fanns främst i norr vid Finja 
kyrkby. Namnet Finja (Föriie o. 1570 Lb) syftar tydligt på denna omstän-
dighet: det innehåller en motsvarighet till fvn. fen f. 'sankmark'. 

2  F. n. tidigast känt från 1864 års generalstabskarta. Okunnighetsform, som fick stor 
genomslagskraft. Uttalet i genuint språk är alltjämt Klingetvä'Isån el. Klingavä'llsån. 
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Ovanstående framställningar dras ofta med svårigheter med materialan-
skaffningen. Det framgår att ämnesområdet bland annat av detta skäl 
ingalunda är lättarbetat. Ofta är de uppgifter man ville ställa sig rent av 
olösliga. Ibland är forskaren som sagt i beråd angående beläggmaterial, 
antingen så att man har tillgång till sådant först från mycket sen tid, eller 
så att det är svårt eller omöjligt att få fram annat än sekundärer. Ej sällan 
föreligger båda dessa fatala situationer samtidigt. Detta hindrar naturligt-
vis inte att man bemödar sig om att vaska fram allt som verkligen 
existerar, även om det inte är lättfunnet. Gamla gränsläggningsakter, 
medeltida men även senare, brukar ha värdefullt stoff att bidraga med. 
Vidare kan man som sagt inte sällan skilja ut beståndsdelar ur bebyggel-
senamn såsom varande naturnamn, och därmed får vi naturnamnsbelägg 
av en ålder som i första hand är lika hög som beläggen för bebyggelse-
namnen. Och av de sistnämnda kan inte sällan slutsatser av olika slag 
dragas, som också kommer naturnamnsforskningen till godo. 

Man hade en gång en »ålderstrappa» för bebyggelsenamnen. Den 
grundade sig huvudsakligen på beräkningar av åldern hos de tvåledade 
namnens senare beståndsdelar (Remmar-löv, Stig-tomta, Naver-stad 
osv.). Trappan är delvis raserad av senare forskning genom att man har 
kunnat skaffa sig mångsidigare och bättre uppfattningar om en mängd av 
detaljerna. Det har hittills saknats motsvarighet till en sådan kronologi-
sering för naturnamnens del. Med de förarbeten som finns och med de 
finslipade metoder, som redan har kommit bebyggelsenamnens ålders-
trappa att bli betänkligt oregelbunden och rank, är det otänkbart att 
man någonsin skulle kunna konstruera en enkel och pålitlig motsvarighet 
för naturnamnen. Vi vet, paradoxalt nog, redan för mycket för att vilja 
och kunna ge oss in på ett sådant företag. 

Däremot drives det sedan länge ett framgångsrikt arbete med att på 
andra grunder och med andra metoder söka analysera och — om också 
mycket approximativt — tidfästa gamla naturnamn, dock ett efter ett, inte 
i klump. Särskilt har man hittills inriktat sig på namn på sjöar och 
vattendrag. Den ledande auktoriteten inom Norden på detta område är 
för närvarande professor John Kousgård SOrensen i KObenhavn. Hans 
Danske s0- og ånavne har f. n. — 1982 — utkommit med fyra band, A—L, 
och hans principiella ståndpunkter och överväganden är dessutom fram-
lagda i en rad mindre skrifter. På Europas kontinent drives också en 
intensiv forskning på området. (För bibliografiska uppgifter se Onoma. 
Bibliographical Bulletin. 1950—.) 

Men också andra namn än de som syftar på vatten har sitt intresse. 
Skolflickans »Lago di Garda-sjön», nämnd i början av denna uppsats, 
har många sidostycken bland andra namnkategorier. Det kunde synas 
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onödigt att gripa sig an fler sådana, innan de redan påbörjade är någor-
lunda genomarbetade. Men det finns naturligtvis åtskilliga berörings-
punkter mellan de olika grupperna. Detta gäller inte minst ordbildningen. 
De olika grenarna av namnvetenskapen kan här stödja varandra. 

SUMMary 

Bertil Ejder, On the study of nature-names 

Of the two main groups, habitation-names and nature-names, into which our 
place-names have long been divided, nature-names have received least attention. 
This is essentially because they are usually poorly documented as far as early 
times are concerned, but also because their constituent linguistic material is 
often archaic and therefore hard to interpret. In the case of (original) nature-
names, it can sometimes be found that to their original elements, which have 
become increasingly incomprehensible and hence cut off from the language as a 
whole, there has been added, as explanation, what is in fact a synonymous final 
element. This element consists of a current widely understood term for the same 
thing. The obsolete words making up the initial elements of these names, 
generally referring to physical features, sometimes tum n out to provide valuable 
information concerning linguistic geography. 

A number of examples of the phenomena discussed are given. The name of the 
Bälteberga estate, for instance, contains an element connected with the word 
balt ('rise'), found in a few place-names. The final element of Billeberga might be 
a similar explanatory addition to bill `ploughshare' used in a toponymical sense. 
The parish name Kläckeberga contains the element kläcke, formed from klack 
`eminence, height', of which South Scandinavian examples are given. Where no 
explanatory element is added, we find cases like Kropp, representing an entirely 
obsolete use of an otherwise common word. The non-compound form might be 
attributable to the fact that Kropp, as the name of a parish, got established as a 
simplex at a very early stage and was not thus amenable to explanatory addi-
tions. 

This process is observable not only in names of rises in terrain of various 
shapes and sizes, but also in names of rivers and lakes, for example. This is 
briefly discussed with reference to the names Klingavälsån, Almaån and Finja-
sjön. 



Ordet sällträ 
Av Sven Ekbo 

I J. Ihres Glossarium suiogothicum (2: 507), 1769, läser man: »Stelltreed, 
baculus, quo pila expulsim emittenda percutitur, & collusoris manu dein 
excipitur: a sie/ja, dare, tradere. »1  Den här givna etymologien för ordet 
sällträ (ett ord som tidigast anträffats 1734, i J. Serenius' Dictionarium 
anglo-svethico-latinum: »Goff-stick, sällträ, at slå båll med») har uppta-
gits av bl. a. A. F. Dalin Ordbok öfver sv. språket 2: 508, 1854 (där 
betydelsen anges 'Redskap, hvarmed man slår fjäderboll', alltså 'racket' 
e. d.), A. Torp Nynorsk etym. ordbok 573, 1919 (med viss tvekan: 'Vel 
tu 	gsv. sälla overlevere 	»trx tu l at levere bolden med»'), och E. 
Hellquist Svensk etym. ordbok 937, 1922 (med tvekan: 'antagl. till 
sälja'). 

Bollträet kallades — såsom Hellquist anger — i ä. tid på sv. sältra, 1651, 
1680, 1681 m. fl., och i ä. nsv. är — såsom Hellquist också anger — 
sammansättningarna sälteboll, 1615, och sälteleck, 1547,2  anträffade, 

Något tidigare har Ihre framställt samma etymologi i Swenskt dialect lexicon, 1766 (s. 
144), där uppgiften lyder: »Sältträd. 0. G. [dvs. Österg.] Et träd hvarmed gåssar leka bå'll 
eller pims, ab Isl. Selia, tradere.» 
2  Hos F. A. Dahlgren Glossarium öfver föråldrade ord och talesätt i svenska språket 
(färdigredigerat i handskrift 1890, tryckt 1914-16) 473 (jfr s. 843) meddelas utdrag ur ett 
brev från Gustav Vasa till den trettonårige sonen Erik efter riksregistraturet 18/5 1547: 
»kunne (vi) wäll lijdhe, atti någen annen lyst och tijdtfördriffning haffwe motte vte i 
marcken, när så läglig wåre, än alleneste medt then krijssboldt och sälteleck.» (Denna 
artikel hos Dahlgren är tydligen källan för Hellquists uppgift om ordet 'sältele(c)k 1547', 
där parentesen kring c väl bara skall utgöra ett slags normalisering för att antyda att 
efterleden i ordet är lek.) När sedan brevet utges i Gustaf I:s registratur 18:540 (tryckt 
1900), får det ifrågavarande ordet i denna utgåva formen Syltelecke. Den hastigaste blick 
på en fotostatkopia av handskriften ger omedelbart vid handen att ordets början skall läsas 
Sälte-, och utgåvans y måste bero på en ren lapsus. (Flera andra fel har noterats i utgåvan 
av brevet till hertig Erik 18/5 1547, näml. rad 2 Syskonn för Syskann, rad 6 thine för thin, 
ib. syskonn för syskann, rad 7 wäll för äre wäll, rad 13 syskons för syskans, ib. efther för 
effther, rad 20 dhå för då.) Något tvivelaktigt är om senare delen av ordet skall läsas -lecke 
eller -leck.Ett normalt e är den sista bokstaven dock inte, och det sannolika torde vara att 
efter k följer en struken bokstav, en rättelse av samma slag som den i ordet tilförende (rad 
5), vilket ord efter r har en strykning av mycket liknande typ. Ordet bör alltså säkerligen 
läsas Sälteleck. 
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båda om ett slags bollspe1.3  Hellquist är den ende som kommenterar 
dessa sakförhållanden. Han skriver härom: »De ä. nsv. formerna på 
sälle- bero i så fall [dvs, om orden utgår från sällträ, bildat till sälja] på 
gammal ombildning, sedan senare leden försvagats till form och betyd.» 
I sin recension av Hellquists etym. ordbok i ANF 41, 1925, påpekar Hj. 
Falk (s. 138), att den danske lexikografen M. Moth (t 1719) upptar salte 
med bet. 'sällträ', vilket gör den av Ihre m. fl. framförda etymologien 
mindre trolig. I andra upplagan av sin ordbok (1939, s. 1147) gör därför 
Hellquist följande tillägg: »Ä. da. salte (hos Moth) gör dock denna 
förklaring [dvs, av sällträ ss. bildat till sälja] osäker.» 

De ovan omtalade uppgifterna hos Torp står att läsa under uppslagsor-
det selta, vilket ord anges ha bet. 'ballkjep' och därjämte 'banketrw' ;4  
vidare uppger Torp (efter Ross) att formen seltra uppträder på vissa håll, 
med bet. 'ballkjep'. De norska orden meddelas också helt kort av 
Hellquist. 

Ett stöd för åsikten att sv. sällträ, ä. sv. sältra, no. seltra är bildade till 
sälja finner Torp i sv. dial. (Finl.) säntra, bollträ (se närmare nedan s. 
48), som han anser vara bildat till sända; hans mening godtas och 
upprepas (utan anförande av källa) av Hellquist. 

Då Ihres etymologi från flera synpunkter framstår som oantaglig med 
nutida fullständigare kännedom om ordmaterialet, måste andra vägar till 
etymologisk förklaring prövas. Från ordbildningssynpunkt ter sig då 
formen sv. sälta, no. selta som den antagligaste utgångspunkten. 

På svenskt språkområde är ordet sälta vida spritt i dialekterna som 
beteckning för bollspelet långboll (och närstående spel), ofta i uttrycket 
slå sälta, om sådant bollspel (upptecknat från Värml., Närke, Söderm., 
Ångerm., Härjed., Norrb.).5  I exempel från litteraturen (med tidigaste 
belägg från 1875) är det ofta tal om äldre förhållanden, och i nutiden är 
säkerligen dessa bollspel ovanliga eller försvunna.6  Vidare är substanti-
vet sälta anträffat med bet. 'sällträ', dels i ä. sv. (Schroderus Dict. 
quadr. c. 1635 m. fl.), dels i sv. dial. (Våmhus, 	I Norge är selta 
känt dels som substantiv med bet. 'sällträ' och 'klappträ' (se ovan s. 
45), dels som verb med bet. 'kasta [ihop] m. m.', av Torp (573) med 
tvekan fattat som bildat till substantivet. 

3  J. Götlind antar i Nord. kultur 24:47, 1933, att ordet 1547 åsyftar spelet långboll; om 
krijssboldt se SAOB kretsboll (K 2711). 
4  Jfr 1. Aasen Norsk ordb. 643, 1873, H. Ross Norsk ordb. 638, 1895; jfr äv. Norsk 
riksmå1sordbok 2: 1437, 1947: selte, et, en, -r, dial., bym., balltre [med hänv. till källa från 
1871]. 
5  Enl. medd. från M. Eriksson till SAOB i brev 31/1 1961. 
6  Jfr t. ex. C.-H. Tillhagen (o. N. Dencker) Sv. folklekar och danser 1: 234f., 1949. 
7  Enl. medd. från M. Eriksson, se not 5. 
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Om man utgår från ett verb *sälta, i no. form selta (jfr no. selta, kasta 
m. m.) med bet. 'slå el. kasta el. bränna i bollspel' (vars bildning tills 
vidare lämnas därhän), blir övriga hithörande ord mera lättbegripliga. 
Till detta verb har då bildats substantivet sv. sälta, no. selta, sällträ, i sv. 
äv.: långboll o. d.; till verbet eller substantivet har skapats sammansätt-
ningarna ä. nsv. sältelek, 1547, sälteboll, 1615 (se ovan s. 45), och sv. 
sällträ, av ä. sältträ (skrivet så 1892 m. fl.; jfr sältträd 1766, se ovan s. 45 
not 1, och sälteträ, uppteckning från Alingsås landsförs. enl. Tillhagen 
(o. Dencker) a. a. 1: 247). Sammanhanget mellan slå sälta och sältträ var 
säkerligen levande hos många personer ännu vid tiden omkring sekel-
skiftet; jfr t. ex. följande passage ur Hj. Bergman Hans nåds testamente 
17, 1910: Han tyckte sig höra ett sältträd slå mot boll. Mycket riktigt! 
Där kom den gr'åhvita tingesten susande förbi fönstret. »Nå så, hva nu 
då?» »Det är antagligen barnen som slå sälta.» 

Från verbet sälta, selta kan man med goda skäl anta att r-avledning-
arna utgår,8  i första hand det verb som återspeglas av no. seltra, kasta, 
slänga, slå (efter), och från detta verb (som får antas ha haft en betydelse 
liknande den som supponerats ovan för det enklare verbet sälta, selta, 
alltså 'slå el. kasta el. bränna i bollspel') har bildats ä. sv. sältra, sällträ, 
no. seltra, dets. Hit hör också sv. dial. (slå) sälterboll (Öl., Västerb.), 
om bollspelet,9  vidare det dialektala eller regionala sälter, n., sällträ (V. 
E. V. Wessman Samling av ord ur östsv. folkmål 2:396, 1930-32; B. 
Magnusson Språket i Kalmar 109, 1978), och sv. dial. (Jämt!., Medelp., 
Västerb., Norrb.) sälter i slå sälter, ett bollspel, sälterträ, 

I vissa delar av Norrland (Medelp., Jämt!., Ångerm.) används formen 
sälster, mest om spelet i uttr. slå sälster,2  men även om sällträ (A. 
Hellbom Ordbok över Njurundamålet 327, 1980). Formen är säkerligen 
på ett eller annat sätt sekundär till det ovan omtalade sälter (i slå sälter 
m. m.). Förmodligen utgår den från dialektformer med tonlöst / före t, 
där det tonlösa ljudet uppfattats som och återgivits med supradentalt s 
(eller f) och uppsnyggats till /s, på liknande sätt som t. ex. i Valbo, 
Gästr., det dialektala Erke 'Erik' (med tonlöst r) uppfattats som och 
återgivits med Erske (med supradentalt s). Tonlöst 1 framför t uppges av 
J. A. Lundell (i Sv. landsm. 1: 30f., 1879) förekomma i Jämt!., Härj., 

Jfr t. ex. E. Hummelstedt Östsv. verbstudier 86, 1939, med där anförd litt. 
9  Enl. medd. från M. Eriksson, se s. 46 not 5; jfr Tillhagen (o. Dencker) a. a. 1:249. 
I  Delvis enl. medd. från M. Eriksson, se s. 46 not 5; jfr vidare J. V. Lindgren Ordbok över 
Burträskmålet 141, 1940, Hössjömålet 192, 1979.— Hos P. Stenberg (1804) upptas sälter, f., 
med bet. 'sällträ'; formen kan antas utgå från ä. säkra, f.; se kommentar av Gusten 
Widmark i andra delen av hans utgåva av Stenbergs ordbok s. 8 ff., särsk. 11 ff., 1973, med 
där anförd litt. 
2  Enl. medd. från M. Eriksson, se s. 46 not 5. 
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Häls. och södra Ängerm., vartill kan läggas delar av Medelpad (P. 
Bogren Torpmålets ljud- och formlära 120, 1921). 

Ringa spridning har dialektformen säntra, som är känd endast från 
Nedervetils socken i Österbotten, dels som substantiv med bet. 'sällträ', 
dels som verb med bet. 'teka vid bollslagning' (H. Vendell Ordbok över 
de östsv. dialekterna 992, 1904-07). Utan allt tvivel är formen som 
substantiv en ombildning av det välkända ä. sv. sältra, sällträ (se ovan 
s. 47). Till detta ord har skapats ett verb som i Österbotten (utom i 
Nedervetil) har formen säkra; det översätts av V. E. V. Wessman i 
Folkmålsstudier 15-16: 158, 1954: ' »Teka» på ett sällträ, innan boll- eller 
filpspel börjas.' Ombildningen av sältra till säntra i Nedervetil kan antas 
bero på osäker tradition i utbredningsområdets utkant (socknen ligger 
ytterst i nö. inom det svenskspråkiga Österbotten). Såsom parallell kan 
anföras att (det regionalt förekommande) ordet selse, sälse, glaserat 
lergods (av selters), i åtskilliga delar av Småland har formen sense, 
sänse. Härom skriver S. Hast (i Nord. studier tillägnade Gösta Holm 
189, 1976): »Om någon slutsats skulle dras av beläggens geografiska 
fördelning, skulle den väl vara att formerna med -n- är en novation, en 
ombildning uppträdande i utkanterna av utbredningsområdet.» Han till-
lägger: »Det är väl ... sannolikt så att ett ord, som inte ger någon 
association till kända svenska ord, lättare missförstås och sålunda ombil-
das. »3  

En annan finlandssvensk dialektform med begränsad spridning är det i 
ett par socknar i mell. och ö. Nyland (Sibbo, Strömfors) upptecknade 
sällträ, sällträ, sällträ (Wessman Samling av ord 2: 395, Dens. i Folk-
målsstudier 15-16: 158). Om formen varit bekant för äldre etymologer, 
kunde den kanske ha tolkats som stöd för åsikten att sällträ bildats till 
sälja, verb. Såsom Wessman (ovan anförda ställen) genom sin uppställ-
ning antyder är dock formerna med största sannolikhet resultat av 
ombildning av sällträ med anslutning av (den obegripliga) förleden till 
ordet sälg; jfr t. ex. sälipipo, seilipipo, sälgpipa, från mell. och ö. Nyland. 
Orsaken till ombildningen är väl att söka i omständigheter liknande dem 
som förorsakat den urspårade formen säntra i Nedervetil. 

Till grund för den här behandlade ordfamiljen har ovan (s. 46) 
antagits ligga ett verb *sälta, selta, som förmodats ha uppburit en bet. 
'slå el. kasta el. bränna i bollspel'. Vad är då detta för ett verb? Något 
säkert svar är jag inte i stånd att ge, men jag håller för sannolikt eller 
åtminstone möjligt att det är identiskt med sv. sälta, ge sälta, salta, 1769 
(bildi.) osv., sv. dial. (Fint, Estl.) sälta, nisl. selta, ä. ty. sälzen, selzen, 
feng. sieltan, alla med bet. 'salta', avledn. av salt, subst. I förstone kan 

3  Jfr N. Lindqvist Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning 1: 62, 1947, med där anförd 
litt. 
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den förmodade betydelseutvecklingen från 'salta' till 'slå el. kasta el. 
bränna i bollspel' förefalla föga antaglig, men vissa omständigheter kan 
anföras till stöd för en sådan hypotes. H. F. Feilberg meddelar (Ordbog 
over jyske Almuesmål 3: 149, 1904-08) att verbet salte i Vendsyssel 
också har bet. 'fange og slå i tagfatleg'. I Ordbog over det danske Sprog 
(ODS) 18:493, 1938, meddelas ett exempel (från 1859) på uttr. sige »salte 
mig», säga »dunk för mig» (i kurragömma o. d.). Vanligare är uttr. Salt 
og BrOd el. SaltebrOd for mig o. d., dunk för mig osv. (se ODS 18:486, 
493). Salt og BrOd och SaltebrOd brukas också om själva leken kurra-
gömma eller dunk, med tidigaste belägg från 1849 (se ODS a. st.). Möjligt 
är att i samtliga dessa användningar uttrycket Salt og BrOd ligger till 
grund och att detta uttryck brukats i lek som besvärjelseformel (såsom 
man tänker sig i ODS 18:486; jfr Troels-Lund Dagligt Liv i Norden i det 
16. Aarhundrede 6: 24, 1884). Detta behöver dock inte hindra att använd-
ningen av salte i bet. 'slå (ngn) i tafatt' eller 'dunka för (ngn) i kurra-
gömma' kan ha en ansenlig ålder. 

Det av Moth anförda ordet salte, sällträ (se ovan s. 46), kan fattas 
som ett indicium på att verbet salte använts i bet. 'slå med sällträ e. dyr. 
Man kan också erinra om sv. slang salta på' varann, slåss (H. Gibson 
Svensk slangordbok 145, 1960), da. give en salt, ge ngn en avbasning 
o. d. (ODS 18:488). 

Osäkert är om det endast i en uppteckning från Pyttis i ö. Nyland 
uppträdande namnet saltboll, om bollspel för sex deltagare (varav fyra 
med sällträn), i förleden innehåller ett salta med bet. 'slå' e. d. Mera 
sannolikt är väl att det ensamstående ordet utgör en ombildning av 
*sältboll eller sälterboll e. d. (se ovan s. 46, 47).5  

Sammanfattningsvis kan man hävda att ordet sällträ utan tvivel är en 
sammansättning av sälta och trä, och att sälta, subst. o. (i no. selta) v 
med stor sannolikhet kan antas ligga till grund för utvidgningar med r 
(sältra, seltra). Härledningen av ordet sälta, för vilket det är naturligt att 
tänka sig att användningen som verb är den ursprungliga, kan endast bli 

4  I sin studie över såla, kasta m. m. (i Meijerbergs arkiv 11: 73 ff., 1962) ger H. Jonsson 
många exempel på verb som urspr. har en mera specifik betydelse men som i vissa 
förbindelser antagit bet. 'slå, kasta m. m.'; till dem hör också (det nu endast dialektala) 
såla, som Jonsson säkerligen riktigt uppfattar som identiskt med sula, v., i sula skor. 
5  Närmare redogörelse för detta bollspel, som också har många andra namn, t. ex. vallboll, 
väggboll, pira boll, ges i Finlands svenska folkdiktning 8:368 if., 1962; jfr J. Götlind a. a. 
43. — Ett ord med egentlig bet. 'salta' använt i överförd mening 'bränna i bollspel' kunde 
passa i stycke med de danska benämningarna rådne och ferske för de båda lagen i en 
variant av långboll (se Fr. Knudsen i Danske Studier 1922, s. 104, 114), men dessa danska 
lagbenämningar kan ju också sammanställas med de i Sverige förekommande benämning-
arna söt och sur, söta och sura (se t. ex. Götlind a. a. 47, Tillhagen (o. Dencker) a. a. 1:235, 
247), där ett verbbegrepp 'salta' passar mindre väl. 
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hypotetisk. Materialet talar för att ordet använts som nordisk term inom 
bollspel åtminstone under 1500-talet (faktiskt belägg från 1547: Sälte- 
leck), sannolikt redan tidigare. Termer som bränna, da. svide (Da. Stud. 
1922, s. 103, 106 m. fl. ställen) i bollspel tycks inte ha motsvarigheter 
utanför Norden, och dessa metaforer förefaller sålunda ha skapats på 
nordisk botten.6  På liknande sätt kan man då tänka sig att det gamla 
verbet sälta, salta, av bollspelande nordbor för ett halvt årtusende sedan 
börjat användas metaforiskt i bollspel och givit upphov till den ordfamilj 
som har sin mest kända avläggare i ordet sällträ. 

Summary 

Sven Ekbo, The word sällträ `bat' 

The etymology of the Swedish word sällträ, `bat', is discussed, and it is argued 
that the word is a composition of sälta and trä, ̀ wood, stick'. The word sälta is 
weil known in Swedish (especially in dialects) as a (somewhat old-fashioned) 
name for a ball game now usually called långboll, longball' (and some variants 
of this game). In older Swedish it also means 'bal'. A corresponding Norwegian 
word selta is known also as a verb signifying Ihrow (together)' etc. Various, 
presumably secondary forms, such as sältra, sälterboll, säntra, sälster, etc., are 
discus sed . 

The word sälta, Norw. selta, is most naturally interpreted as a verb originally 
signifying 'to strike or throw or hit in ball games', giving rise to the noun sälta, 
selta 'hat etc.', as weil as to derivations with an r, such as sältra, seltra, as a 
noun 'hat', as a verb 'strike' etc. The origin of the verb sälta is not known for 
certain. However, it is suggested here that it can be regarded as a metaphorical 
use of Swed. sälta, 'to salt', corresponding to Modern Icel. selta, Old Engl. 
sieltan, 'to salt'. The use of the common Danish verb salte, 'to salt', as a term 
for 'strike or hit' in games would appear to support this hypothesis. Further- 
more, Dan. salte, 	seems to imply a verb salte, 'to strike', probably 
representing a metaphorical use of salte, 'to salt'. 

6  De sparsamma uppgifterna om bollspelstermer i ä. tysk litteratur (liksom i ä. litteratur 
över huvud) manar dock till försiktighet med slutsatser e silentio. 



Former med g av ordet havre i 
Sverige och Norge 
Av Sigurd Fries 

»Det är bekant att ordet havre, fsv. hafre, fnord. hafri motsvaras av en 
form med velar tonande spirant dels i vissa nutida sveamål, dels i 
gotländskan. Från äldre tid är den känd i forngotländskan: GL ack. 
hagra.» Så skriver Evald LirMn 1925, s. 319 f., och nämner — förutom 
Gutalagens hagra — ytterligare två äldre belägg: hagragryn från 1475 i 
Stockholms stads tänkeböcker och hagara från 1519 i Handlingar röran-
de Helga Lekamens gille i Stockholm. (Det senare beläggets andra a 
betraktar han som ett inskott.) Efter att ha nämnt att g-former av ordet 
havre har belagts i sentida dialekter från Roslagen, Hälsingland, Dalarna 
och Gotland (Fårö) säger han: »Sannolikt har denna ord- och kulturgeo-
grafiskt märkliga form en gång innehaft ett större område, väl företrädes-
vis vid Bottenhavet och dess gamla samfärdsleder; därpå tyder dels dess 
nu isolerade förekomst på Gotland, dels det urgamla lånordet finska 
kakra, kaura, karel. kagra osv.» 

Mitt syfte med den här artikeln är dels att precisera och i någon mån 
diskutera g-formernas utbredning i Sverige, dels och framför allt att 
påvisa att denna »kulturgeografiskt märkliga form» faktiskt har nått ett 
gott stycke in i Norge. Jag går inte närmare in på förhållandena i Finland 
och problemen där, till vilka hör det finska lånordet i dess olika former. 

1. g-formernas utbredning 
Det bästa sättet att presentera dialektgeografiskt material är att lägga in 
det på en karta. I stället för att i ord redogöra för g-formerna av ordet 
havre hänvisar jag därför till kartan, på vilken ingenting annat än före-
komsten av g i stället för v i ordet redovisas. De karterade g-formerna 
representerar en mängd olika ordformer, som här inte kommer att berö-
ras: hagra, hagre, ha`ger, hä'ger, agrä osv., alla möjliga att återföra på 
ett fsv. eller fvn. *hag(h)ri (nom.) eller snarare hag(h)ra (oblika former). 

När en undersökning rör två skilda varianter, såsom här är fallet, bör 
man egentligen kartlägga båda varianterna för att visa hur de fördelar sig 
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Dialektformer innehållande g av ordet havre. (De karterade beläggen representerar en 
mängd olika ordformer: hagre, hagra, ha`ger, hä'ger, agrå osv., men alla har det 
gemensamt att de innehåller ett g i stället för v.) 



Former med g av ordet havre i Sverige och Norge 53 

inom gränsområden. Nu är situationen lite speciell i det här fallet. 
Formerna med g har nog ganska länge utsatts för ett starkt tryck från v-
formerna. g-formerna har varit i underläge. Det framgår ofta av uppteck-
ningarna, där ett belägg med g-form inte sällan är försett med kommen-
taren att v-formen numera är den vanliga i dialekten. Man måste därför 
slå fast, att varje belägg på en g-form it. ex. ett sockenmål vittnar om att 
målet i fråga åtminstone i ett något tidigare skede använde g-former av 
ordet havre, medan motsvarande resonemang inte kan föras, om en v-
form har upptecknats i en dialekt. Det är alltså g-formerna som är 
vittnesgilla, inte v-formerna. Detta är skälet till att jag bara har lagt in g-
formerna på kartan. Jag skall nu först kommentera några detaljer i g-
formernas utbredning och sedan behandla utbredningen i stort, dvs. 
försöka tolka kartbilden. 

Av det nyss sagda framgår, att vita fläckar på kartan, dvs, områden 
med v-former eller, vilket dock är sällsynt i jordbruksbygder, utan 
belägg, inte får tolkas så, att g-former inte kan ha funnits inom dessa 
områden. Ändå vill jag peka på några vita fläckar, som av olika skäl kan 
vara av värde att begrunda. 

I norra och östra Uppland finns gott om belägg på g-former, men i de 
båda nordöstligaste socknarna, Hållnäs och Gräsö med ålderdomliga mål 
och tidiga uppteckningar (Hesselman i Hållnäs 1898, Schagerström på 
Gräsö 1897-99) har bara ii-formen upptecknats. Detta rätt anmärknings-
värda förhållande diskuteras längre fram i avsnitt 4. 

Från Västerbergslagen (Malingsbo, Söderbärke, Norrbärke, Ludvika) 
finns bara ii-former. Endast den nordligaste socknen, Grangärde, har g-
former, men den gränsar mot Floda, Mockfjärd och Stora Tuna, alla med 
g-former. Här kan genast sägas, att Västerbergslagen i huvudsak har 
haft ii-former—åtminstone i överblickbar tid—och att dessa bör ha sam-
band med v-formerna i Västmanland som Västerbergslagen vetter mot. 

Även Västerdalarna fr. o. m. Järna och norrut saknar på ett påfallande 
sätt g-former. Om en tänkbar förklaring härtill se längre fram i avsnitt 4. 
Att Särna och Idre i norra Dalarna följer Norge och har ii-former liksom 
de norska dialekterna på andra sidan gränsen, är vad man kan vänta sig. 
Troligen bör också den västliga Härjedalssocknen Tännäs' v-former, 
som kontrasterar mot det övriga Härjedalens g-former, anknytas till 
motsvarande former i Norge. 

Några Norrlandslandskap, särskilt Ångermanland men även Jämtland, 
uppvisar en del vita fläckar, dvs, områden med ii-former (eller någon 
gång helt utan belägg). Men dessa områden omges nästan alltid av g-
former, vilket bör tyda på att ii-formerna är novationer. Så uppvisar 
t. ex. i allmänhet Ådalssocknarna i Ångermanland — utom kustsocknarna 
Hemsö och Nora! — ii-former (Högsjö, Bjärtrå, Styrnäs, Multrå, Ed, 
Ådalsliden). Att man i de här trakterna ibland måste komma ett gott 
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stycke tillbaka i tiden för att kunna belägga g-former, det visar en 
uppteckning av den framstående ångermanländske samlaren och forska-
ren Frans Bergvall i Edsele vid Faxälven, en älv som har förbindelse 
med Ådalen. Jonas Gustafsson, Gideåberg (f. 1877) berättar för Bergvall 
(ULMA 22759): »Första gången jag hörde hdger var 1888. Jag var elva 
år då. Det var Erik Nilsson-Vikström som sade det. Han var född på 
Tjärnbotten och var bror till din morfar. Jag tänkte: 'Han kan inte säga 
ha'ver'. Sedan fick jag höra det i Ås också.» (Beläggen av mig omskriv-
na till grov beteckning.) 

De norska beläggen' förekommer endast i delar av Nord-Tröndelags 
och Nordlands fylken, närmare bestämt vid Trondheimsfiordens inre del 
— i Innherad — (de sydligaste beläggen är från Leksvik och Skogn), i 
Nordli, Sörli och Snåsa, i hela Namdalen från Namskogan ända ut i 
Namsfjorden och i Helgeland från Sömna i söder upp t. o. m. Ranafjor-
den med ytterligare ett belägg så långt norrut som i Beiarn. Det kan vara 
värt att nämna, att g-former saknas i Stjördalen — i den mynnar en av 
lederna från Jämtland ned i Tröndelag — samt i Fosna. På ett stycke av 
kusten i nordligaste Nord-Tröndelag norr om Fosnes finns bara v-former 
belagda (Nxröy, Vikna, Leka, Kolvereid, Foldereid samt Bindal i Nord-
land). Om detta vittnar om ett gammalt brott i g-formernas utbredning 
eller om äldre g-former där har trängts ut av v-former kan jag inte 
bedöma. 

2. En bedömning av kartbilden i stort 
Så till en bedömning av kartbilden i stort och ett försök att tolka denna. 
g-formernas utbredning ger intryck av att det är fråga om en novation 
som har uppstått någonstans i östra Sverige, rimligen i Mälarlandskapen, 
och som därifrån har expanderat mer eller mindre framgångsrikt. (Om en 
annan möjlighet se dock nedan i avsnitt 6.) I föregående årgång av 
Svenska landsmål (1982) gav jag ett exempel på en företeelse med i 
princip liknande utbredning och lämnade där (s. 15) hänvisningar till 
litteratur, där andra fall av samma typ har behandlats. 

Det visar sig ibland att företeelser med denna utbredning kan vara 
svåra att belägga i själva kärnområdet, Mälarlandskapen. Det är då fråga 
om novationer som inte har tagits upp i riksspråket och som därför inte 
har kunnat stå emot de starka utjämningstendenserna i detta riksspråks-
påverkade dialektområde med Stockholm i centrum. Det är egentligen 
påfallande att g-formerna av havre, som avviker från riksspråket, fak-
tiskt kan beläggas från en så stor del av Uppland — visserligen i tidiga 

' Dem har jag fått genom Nils Hallan, Trondheim, och Johan A. Schulze, Norsk målfpre-
arkiv, Oslo. Jag tackar dem för detta — Nils Hallan dessutom för värdefulla synpunkter och 
litteraturanvisningar. 
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uppteckningar. Det beror väl på att havre, trots att det till en del har varit 
ett handelsord, dock i huvudsak har hört hemma i vad Karl-Hampus 
Dahlstedt kallar den sociala primärgruppens språkskikt (1950, s. 36). 

Rimligtvis har g-former också använts i delar av Sörmland, åtminstone 
i Södertörn — vi har ju belägg från Stockholms stads tänkebok. Tänkbart 
är väl att de har förekommit även längs Östergötlandskusten och kanske 
också i Kalmar län. (Jfr litt. till vilken nyss hänvisades.) Att de i så fall 
inte har kunnat motstå trycket från de inre jordbruksbygdernas v-former 
är högst naturligt. Men på Gotland med dess speciella förhållanden har 
g-former, belagda redan i Gutalagen, bevarats in i vårt århundrade. 

Ser vi till g-formernas övriga utbredning, kan vi iaktta följande påfal-
lande förhållanden: 1. de saknas helt i östsvenska dialekter (i Finland 
och Estland), 2. de saknas i Västerbotten och Norrbotten (utom allra 
längst söderut), 3. de förekommer i så gott som hela de västligt orientera-
de landskapen Jämtland och Härjedalen samt i anslutning härtill i delar 
av Nord-Tröndelags och Nordlands fylken i Norge. Man kan konstatera 
att den här typen av novationer som ser ut att• ha uppkommit i Mälar-
landskapen ingalunda alltid uppvisar samma spridning. Bland de områ-
den som dessa novationer kan nå ut till, nämligen Götalands östkust, 
Öland, Gotland, Finlands och Estlands svenskbygder, de norrländska 
kustlandskapen samt Dalarna, förekommer ofta vita fläckar, dvs, områ-
den dit novationen inte har nått eller där den i varje fall inte kan 
beläggas. Ibland är Gotland ett sådant, ibland kustlandskapen mellan 
Uppland och Västerbotten. För g-formerna av havre är det Finland och 
Estland samt de två nordligaste norrländska kustlandskapen som utgör 
vita fläckar på utbredningskartan. 

För att förstå novationers olika utbredning, måste man undersöka dem 
var och en för sig. Helt allmänt kan sägas att det är två faktorer som 
inverkar: novationens ålder och dess funktion i språket. Den senare 
faktorn är väl i allmänhet den som har stått i centrum i dialektgeografisk 
diskussion: en språklig novation, knuten till en saklig novation, kanske 
ett nytt redskap, har sin speciella utbredning, ofta vittnande om stark 
expansionskraft. Men att inom ett stort språkområde novationer av 
olika ålder uppvisar olika typer av spridning, det har inte så ofta 
diskuterats, vilket helt enkelt kan bero på att vi i allmänhet vet för lite 
om novationernas kronologi. Både Sven Benson och Karl-Hampus Dahl-
stedt har i olika sammanhang framkastat tanken att potatisens olika 
benämningar skulle kunna vara ett tacksamt dialektgeografiskt under-
sökningsobjekt.2  Här har man en terminus post quem och skulle alltså 
kunna studera det dialektgeografiska spelet med tidsfaktorn under kon- 

2  Under korrekturläsningen finner jag att Sven Söderström i Upsala Nya Tidning 8.3.83 
har publicerat en kartskiss över och en kort behandling av ord för potatis i Sverige. 
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troll. Men man skulle säkert snart finna att den andra faktorn, novatio-
nens funktion, har haft en viktig roll i det dialektgeografiska spelet: 
kartbilden över ord för potatis kommer kanske mera att visa potatisod-
lingens spridningsvägar i Sverige (ett i och för sig synnerligen intressant 
resultat) än dynamiken inom de svenska dialekterna från 1700-talet och 
framåt. För att komma åt den senare måste man kartlägga en novation, 
som mera har med språkets form än med dess innehåll att göra. När 
innehållssidan tar överhanden, vilket mest utpräglat sker i ord och sak-
forskning, får man kartbilder av annan typ. 

Det finns all anledning att tro, att utbredningen av g-formerna av havre 
mera ger oss en bild av havreodlingens historia än den återspeglar 
normala dialektgeografiska sammanhang. Och det är väl just det som 
möjligen kan göra g-formerna lite intressanta! Det gäller nu att se, 
antingen om g-formernas utbredning kan belysas av vad man vet om 
havreodling i äldre tid, eller om denna senare kunskap — enligt det nyss 
sagda — kan ökas genom ett studium av g-formernas utbredning. Som så 
ofta visar det sig vara fråga om en växelverkan — det gäller bara att det 
inte blir ett cirkelresonemang. 

3. Havreodlingen i Sverige i äldre tid 

Någon särskild undersökning av just havreodlingen genom tiderna finns 
inte för Sverige — däremot för Norge, se nedan i avsnitt 5. Jag redogör nu 
för vad jag har funnit om förhållandena i Sverige, men först ett par 
allmänna påpekanden. 

Det är inte bara det att källorna lämnar sparsamma uppgifter om 
havren i äldre tid, det finns också komplikationer vid bedömningen av 
materialet. För förhistorisk tid, som dock knappast är av betydelse för 
denna undersökning, gäller, att det är svårt att skilja havren, Avena 
sativa, från vildväxande Avena-arter både vid pollenanalys och vid 
registrering av avtryck på t. ex. lerkärl. (Hjelmqvist 1955, s. 138.) Under 
historisk tid måste vi räkna med att en mycket stor del, kanske ibland 
större delen, av den havre som odlades användes som foder, i första 
hand åt hästarna. (Redan i Östgötalagens Kristnu balkxr II används 
ordet hxsta korn, som måste avse havre.) Om en källa anger spann-
målsskördens storlek, kan man kanske därför inte med full säkerhet dra 
slutsatser om havreodlingens omfattning. 

Klart är dels att kornet dominerade i Sverige under medeltiden, dels 
att havre ändå odlades i viss utsträckning, i hur stor torde inte gå att få 
grepp om, men rimligen mer i väster än i öster. Sigurd Erixon (1956, s. 
153) tecknar situationen vid nyare tidens början på följande sätt: »Vid 
1500-talets mitt utgjorde kornet i genomsnitt omkring 65% av Sveriges 
spannmålsskörd, givetvis med högre eller lägre tal i de särskilda landsde-
lama. Efter denna tid började det gå tillbaka, en utveckling, som även 
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gjorde sig gällande i de övriga nordiska länderna och som i söder och 
öster berodde på rågens framträdande, i väster på havrens.» Jfr karta 
hos Campbell 1950, s. 147. Erixon anger (a. a., s. 144) att havren 1599 i 
Skultuna norr om Västerås förhöll sig till kornet som 1: 15. »Under 1600-
talet ändrades dessa proportioner till havrens förmån ehuru tämligen 
obetydligt.» 

Hans Forssell (1884) har med hjälp av främst tiondelängder skaffat sig 
en bild av spannmålsodlingen under 1500-talet, och genom att dessutom 
presentera material från 1800-talet visar han förändringarna från nyare 
tidens början till den tid då artikeln skrevs. Om havren menar han (s. 
20f.) att det »med tämligen stor visshet kan sägas, att detta sädesslag 
icke egde någon som helst betydenhet för femtonhundratalets jordbruk, 
utom i Skaraborgs, Vesterås och Örebro samt Vermlands län». Vidare 
hävdar han, att den »storartade ombildning af vår spannmålsodling, som 
betecknas af hafrens ökade produktion», sannolikt kom igång under 
1700-talet. 

Det finns en del uppgifter från omkring 1630, framtagna av Torsten 
Lagerstedt (1968, s. 143 if.), likaledes ur tiondelängder från olika delar av 
Sverige. Enligt dessa råder det tidigare tillståndet fortfarande: i Glava sn 
i Värmland dominerar havren på ett märkligt sätt (58,3 %), och även i 
Västergötland och delar av Småland tycks den spela en viss roll, men i 
östliga och nordliga landskap förekommer den ytterst sparsamt (1-2%) 
eller så lite att den inte alls ger utslag. För Norrland meddelar Lagerstedt 
följande (s. 147 f.): »Om man följer Norrlandskusten uppåt, dominerar 
kornet allt eftertryckligare.» Från Hälsingland uppger han, att »mycket 
små leveranser av vete och havre förekom.» I Medelpad saknades havre 
helt — i varje fall i hans material. I Ångermanland uppgavs havre någon 
gång. Från Västerbotten och Norrbotten saknas helt uppgifter om havre 
— kornet dominerar till den grad, att spannmålstiondet i Kalix sn bestod 
av korn till 98,3% och av råg till 1,7%. 

Hans Forssell antydde att havreodlingen kom igång på allvar under 
1700-talet. Det menar senare forskare också (Juhlin-Dannfelt 1925, s. 
434, Osvald 1959, s. 135, BringUs 1979, s. 97), och de förklarar det med 
att nyodlingen satte fart då. Det finns en för min undersökning mycket 
värdefull uppgift från Jämtland vid 1700-talets mitt. (Jämtland redovi-
sades inte av Forssell och Lagerstedt, eftersom det inte tillhörde Sverige 
vid den tid de undersökte.) Linn6ärjungen J. 0. Hagström skriver 
följande (1751, s. 11): »Hafra trifwes oförlikneligen i alla soknar hos oss. 
Den blir gemenligen sådder på nyss uptagen äng tillika med höfrö, af 
dem, som förstå, at förbettra en måssbelupen och mager hårdwalsäng.» 
Den blandas till hälften med korn, och halm av denna blandsäd är »alltid 
så god som hö», säger han. Hagström ger här en viktig uppgift om 
havrens särställning i odlingshänseende, en tidig illustration till Sigurd 
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Erixons påpekande (1956, s. 145) att havren ofta odlades »på nyupptagen 
mark utanför hemägorna liksom på mycket perifera intagor, som varken 
gödslades eller ägnades tillsyn i normal ordning». Havren gav nämligen 
god skörd på marker av sämre beskaffenhet, nyupptagna myrar, mossiga 
ängar och liknande. Den uppfattades därför enligt Erixon «som ett slags 
speciell utmarkssäd». 

Under 1800-talet 6-7-dubblades havreodlingen i Sverige och svarade 
vid 1900-talets början för nära hälften av sädesskörden. (Mattisson 1953, 
s. 41.) Dock inte i Norrland. Paul Hellström (1917, s. 388) karaktäriserar 
havreodlingens omfattning som »ännu ganska obetydlig inom Norrland, 
särskildt i dess nordligare delar». Han anger (s. 389) för åren 1915-16 
mycket låga siffror för Västerbottens och Norrbottens län men faktiskt 
ännu något lägre för Jämtlands län. Samma markant låga siffror för 
Västerbotten och Norrbotten under 1800-talet meddelar Forssell (1884, 
tab. 20). Jag har ur hans tabell tagit ut uppgifterna om havre från de 
områden som är av intresse för g-formerna. (Jämtland och Härjedalen 
saknas i hans material, eftersom de inte tillhörde Sverige 1571.) 

Havrens procentuella andel i skörden 

Län 1571 1805 1828-32 1880 

Sörmland 1,3 5.9 4,7 50,4 
Stockholm 0,5 6,1 7,7 41,6 
Uppsala 0,2 5,1 4,7 23,6 
Västmanland 3,7 10,4 7,9 59,9 
Kopparberg 33,1 41,2 51,8 
Gävleborg 12,6 16,2 36,3 
Västernorrland 4,6 5,2 12,2 
Väster- o. Norrbotten 0,2 1,4 1,4 

Av tabellen framgår att havren odlades allt mer under 1800-talet, i vissa 
län var ökningen mycket kraftig. Det enda undantaget är Västerbotten 
och Norrbotten, som ligger på en synnerligen låg nivå under hela pe-
rioden. Att havren spelade en mycket obetydlig roll i de båda nordligaste 
länen styrks ytterligare av att den där aldrig var föremål för markegångs-
taxering under åren 1732-1914, den tid som Lennart Jörberg har under-
sökt (1972, 1, s. 165-180). I »Beskrifning öfver Degerforss Socken i 
Westerbottens Län och Första Fögderi» av lantmätare Meuller från 1859 
heter det: »Hafra har hittills hos ganska få jordbrukare kommit i bruk. »3  

3  Belägget har jag fått av fo-ass Sven Gaunitz, som hämtat det ur Lantmäteriverkets arkiv 
i Gävle (Z 6, 16). Honom och fo-ass Dan Bäcklund tackar jag för värdefull hjälp med 
problemet om havreodlingens ålder i Sverige. 
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Diskussion av g-formerna i Sverige 
Med denna kunskap om havreodlingen i Sverige i äldre tid kan vi kanske 
något bättre förstå g-formernas utbredning. Havreodling har tydligen 
förekommit så länge i Mälarlandskapen, att novationen kan ha funnits 
där tidigt. Med havreodlingen har den rimligen sedan spritts norrut. Att 
den inte förekommer i Västerbotten och Norrbotten (utom i Umeområ-
det), beror på att den började odlas så sent där, att det var riksspråksfor-
men som togs upp. Kan förklaringen vara densamma till att de båda 
nordöstliga Upplandssocknarna Hållnäs och Gräsö saknar g-form? (Se 
ovan i avsnitt 1.) Rune Västerlund publicerade i föregående årgång en 
utskrift av en inspelning av en Hållnäsbo, född 1851, som uppger att man 
odlade råg, korn och blandsäd (s. 88). Hon nämner inte havre, men den 
kan naturligtvis ha ingått i blandsäden. Att Västerdalarna norr om Nås 
saknar g-former (se ovan i avsnitt 1) beror däremot säkert inte på att 
havreodlingen var sen där. Tvärtom kan den ha varit rätt tidig, införd 
från det havreodlande Värmland, naturligtvis tillsammans med v-form av 
ordet. 

Men man bör också i vissa fall ha rätt att räkna med en spridning utan 
det starka samband ord - sak som hittills har antagits. Ordformen med 
g kan ha spritts till vissa områden, där havren redan var tämligen väl 
etablerad. Till de områdena kan kanske Bergslagen och södra Norrland 
men även Gotland höra. (Om en annan tolkning av Gotlands roll se 
nedan i avsnitt 6.) I anknytning till mitt resonemang ovan i avsnitt 2 kan 
påpekas, att det här bara är med stöd av ut om språkliga kriterier som 
man kan hävda att det endast är ordformen som har spritts och inte 
ordformen + saken. 

Diskussion av g-formerna i Norge 
Vi kan konstatera att det först är i Namstiorden som de norska g-
formerna når kusten. Söder därom hör de hemma bara i inlandet, i 
Innherad och i Lidmålet (Nordli och Sörli med Frostviken i Sverige). 
Denna fördelning kan naturligt förklaras av att novationen från Jämtland 
inte förmådde att tränga så långt västerut i sitt södra utbredningsområde, 
medan den längre norrut, i Nordland, erövrade kustlandet, f. ö. den enda 
del där det fanns odlingsmöjligheter. Men detta resonemang förklarar 
inte att g-formerna överhuvudtaget lyckats tränga in i Norge. Språklig 
påverkan från Jämtland mot Tröndelagen har knappast någonsin varit så 
stark, att en spridning av enbart ordformen - med g - utan sambandet 
ord - sak skulle ha kunnat ske. Jag tror därför inte att Jämtlands g-form 
skulle ha förmått tränga in över det området där norska dialekter nu 
uppvisar g-former, om havren hade varit ett vanligt sädesslag där och om 
ordet - med v - därmed hade tillhört det gängse ordförrådet. Det måste 
ha varit havren, och med den ordformen, som fördes från Jämtland ned i 
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Nord-Tröndelags inre bygder och därifrån vidare norrut, kanske med 
Levangers marknad som spridningscentrum. Vi vet att jämtar spelade en 
viktig roll på den marknaden i äldre tid. (Se t. ex. Nils Hallan 1966.) 

Det vakuum i fråga om havreodling som — om detta resonemang är 
riktigt — fanns i de inre delarna av Nord-Tröndelag kan kanske samman-
ställas med vissa iakttagelser om havreodlingen på Vestlandet i äldre tid. 

Kring 1920 diskuterades havreodlingens ställning i Norge i gammal tid 
framför allt i tidskriften Syn og segn mellan lantbruksforskaren S. Ha-
sund och historikern 0. A. Johnsen. (Se bl. a. Hasund 1917 och 1920 och 
Johnsen 1920.) Hasund menade att havreodlingen spelade en stor roll i 
Norge redan under vikingatiden. Johnsen ansåg däremot att kornet var 
det helt dominerande sädesslaget i Norge under både vikingatiden och 
medeltiden ungefär fram till tiden för digerdöden, och han tycks mig på 
en del punkter ha fog för sin kritik av Hasund. (Jfr Erixon 1956, s. 144.) 
Men i ett par senare artiklar (1920 och 1925, den senare omtryckt 1942 
och här citerad efter omtrycket) nyanserar Hasund bilden på ett, som det 
förefaller mig, mera övertygande sätt: kornet är det äldre sädesslaget, 
och det har länge hållit sig kvar i de inre delarna av Vestlandet, medan 
havren tidigt har funnits i kustbygderna, »mykje i fyrehistorisk tid». 
Därifrån har havren småningom spritt sig in i landet, men det kan ha 
skett sent, delvis ännu under början av vårt århundrade; »dette hev 
gjenge svxrt seint, og me ser denne 'innvandringi' enno» (1920, s. 15.) 

De båda forskarna går inte närmare in på förhållandena i Tröndelag. 
De tycks dock vara ense om »at havren hadde sin plass i jordbruket paa 
flatbygdene i TrOndelag og Viki alt i fyrehistorisk tid» (Hasund 1920, s. 
12). Men det är framför allt Vestlandet som Hasund undersöker, och där 
urskiljer han upp t. o. m. Möre ett mellan 7 och 10 mil brett havreområde 
längs kusten. Han ställer dess bredd i relation till klimatet: »Havreområ-
det rekk so langt inn i landet som havvinden kan blåsa nokolunde 
uhindra» (1942, s. 210f.). 

Om förhållandena har varit desamma i Tröndelag som söderut med ett 
havrefritt område i det inre av Nord-Tröndelag rätt långt fram i tiden, så 
förklarar det att havre, både sädesslaget och ordet, infördes i detta 
havrefria område inte från kusten utan från Jämtland. Att så kan ha 
skett, kunde vi inte ha vetat, om inte ordet hade innehållit detta g som 
skiljer det från Norges övriga dialektformer men som överensstämmer 
med jämtskans hager. 

6. Slutord 

I syftet med denna artikel har inte ingått att sätta in formen med g av 
ordet havre i ett större sammanhang. Jag lämnar frågan öppen, om vi har 
att göra med en vanlig svensk, östlig novation, som har fått den för en 
sådan tämligen normala spridningen eller om formerna med g är av annat 
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slag och har nått Mälarlandskapen för att sedan därifrån sprida sig på det 
ovannämnda sättet. 

Det finns förhållanden som tyder på att formerna med g har en historia 
som är äldre än den som vi kan rekonstruera inom Sveriges och Norges 
gränser, vilket redan Evald Lid&I antydde i det citat som inledde denna 
artikel, en tanke som har tagits upp av flera ordböcker, bl. a. Hellquist 
1948. Ordet för havre är nämligen i de östersjöfinska språken ett lånord, 
som utgår från en form motsvarande Gutalagens hagra. Finskt riksspråk 
och västfinska dialekter har formen kaura, men vid sidan finns andra 
dialekters kagra (även kakra), vilkas geografiska fördelning visar att 
kaura enligt en vanlig finsk ljudregel går tillbaka på en form med g, även 
om det kunde förefalla att vara en direkt motsvarighet till svenskans 
havra. (Vi har alltså den något paradoxala situationen att finskan har 
former med g i ordet för havre, medan finlandssvenska dialekter har v.) 
De finska g-formernas ålder styrks av att liknande former finns i andra 
östersjöfinska språk, t. ex. i vespiskan, votiskan och liviskan. (Om fin-
skans och övriga östersjöfinska former se Itkonen—Joki—Peltola 1955-75. 
Jag har i dessa frågor fått värdefull hjälp av professor Tryggve Sköld.) 

Det är möjligt att man skall se formerna med g i ett betydligt större 
sammanhang. Kanske är därvid g-formerna på Gotland av särskilt intres-
se. De språkliga förbindelserna mellan Gotland och Mälarlandskapen 
borde närmare undersökas. Ingemar Olsson (1966, s. 24 ff.) har påvisat 
ett fall där Gotland ser ut att ha varit den givande parten. 

Här bör nämnas att man har räknat med att formerna med g och v 
skulle kunna gå tillbaka på etymologiskt skilda ord. (Se Hellquist 1948 
och där cit. litt.) Jag känner mig väl helt allmänt inte så övertygad om att 
det förhåller sig så: en växling v—(frikativt) g är ju inte ovanlig. Se t. ex. 
Noreen 1904 §271, anm. 1, 273. 

Kanske kan ett vidgat studium, i vilket också andra ord måste dras in, 
belysa språklig påverkan och kulturförbindelser inom Östersjöområdet, 
varvid g-formerna möjligen skulle kunna säga något om havreodlingens 
historia inom detta stora område. Mitt här presenterade material kan 
åtminstone i någon mån återspegla havreodlingens utbredning i delar av 
Sverige och Norge. 
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Hasund, S., 1917: Dyrka dej gamle nordmenn havre? (Syn og segn 23, s. 

310-316.) 
1920: Havren i gamal tid. (Syn og segn 26, s. 11-20.) 
1942: Or Noregs bondesoge. Oslo. 

Hellquist, Elof, 1948: Svensk etymologisk ordbok. Sthlm. 
Hellström, Paul, 1917: Norrlands jordbruk. (Norrländskt handbibliotek 6.) 
Hjelmqvist, H., 1955: Die älteste Geschichte der Kulturpflanzen in Schweden. 

(Opera botanica 1:3.) 
Itkonen-Joki-Peltola, 1955-75: Suomenkielen etymologinen sanakirja 1-5. Hfors. 
Johnsen, Oscar Albert, 1920: Korndyrkingi i Norig i gamal tid. (Syn og segn 26, 

s. 183-188.) 
Jörberg, Lennart, 1972: A history of prices in Sweden 1732-1914. 1-2. Lund. 
Lagerstedt, Torsten, 1968: Sädesodling och boskapsstock. (Ymer 88, s. 

143-158.) 
Licl&i, Evald, 1925: Senmedeltida stockholmsspråk. (Arkiv för nordisk filologi 

41, ny följd 37.) 
Mattisson, Karl, 1953: Skörden genom tiderna. Lund. 
Noreen, Adolf, 1904: Altschwedische grammatik. Halle. 
Olsson, Ingemar, 1966: Hötter 'blåstång'. (Nysvenska studier 45, s. 24-29.) 
Västerlund, Rune, 1983: Utskrift av en uppländsk inspelning. (SvLm 1982, s. 

78-93.) 

Summary 
Sigurd Fries, Forms of the word havre `oats' containing a g in Sweden and 
Norway 

The word havre `oats' has a variant containing a g in Swedish and Norwegian 
dialects: hagre, hagra, ha`ger, hir,  ger, agrä etc. The map shows the distribution 
of all these g variants. There are two ways of interpreting this distribution. 

The g variants could be an innovation in the Mälaren region which has spread 
to the areas generally reached by innovations of this kind (see Svenska landsmål 
1982, p. 15 with references, and the map). However, there are no g variants in 
the Swedish dialects of Finland or Estonia, while on the other hand such forms 
have reached as far as western Norrland (Jämtland and Härjedalen) and a large 
area of Norway bordering on Jämtland. 

The other way is to regard the variants containing g as a fairly old innovation 
originating in the Baltic area. This view is supported by the fact that Finnish and 
other Baltic Finnish languages have borrowed hagra with a g (Finnish kaura 
<*kafira, *ka3ra etc.). 

The wide distribution of the g variants to the west (Jämtland and Härjedalen in 
Sweden and Nord-Tröndelag and Nordland in Norway) reflects the cultivation of 
oats in older times. The absence of such variants in Västerbotten and Norrbotten 
in the north of Sweden shows that the cultivation of oats began so recently there 
that the Swedish standard variant, havre, was adopted. 



Sven Bensons tryckta skrifter 
1949-1982 
En bibliografi 

Av Göran Hallberg 

Bibliografin är kronologisk. Under varje år uppförs skrifterna alfabe-
tiskt. Förkortningar: ANF = Arkiv för nordisk filologi, NoB = Namn 
och bygd, SOÅ = Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, SvLm = 
Svenska landsmål. 

Fsv. fakotter. (ANF 1948. Lund 1949, s. 210-212.) 
Natan Lindqvist, Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning. 
[Rec.] (ANF 1948. Lund 1949, s. 220-223.) 
Bertil Malmberg, Kort lärobok i fonetik. [Rec.] (ANF 1949. Lund 
1950, s. 299-301.) 
Studier rörande v-lösa former av subst. huvud i södra Sverige. 
(SvLm 1950. Sthlm 1950, s. 152-156. R6um, s. 261.) (Äv. i: 
Dialektstudier tillägnade Gunnar Hedström på sextioårsdagen 31/12 
1950. Upps. 1950.) 
Några synpunkter på dialektgeografien. (Geografiska notiser. Med-
lemsblad för geografilärarnas riksförening. Nr 1, 1951. Sthlm 1951, 
s. 1-3.) 
Studier över adjektivsuffixet -ot i svenskan. [Diss.] Lund 1951. 237 
s., 7 kartor. Litt., reg. (Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i 
Lund 8.) 
Gösta Holm, Om s-passivum i svenskan. [Rec.] (ANF 1952. Lund 
1952, s. 233-239.) 
Tre textställen i Fornsvensk läsebok. (ANF 1955. Lund 1955, s. 
92-99.) 
Blekingska dialektstudier I. Lund 1956. 153 s., 1 karta. Reg. 
(Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund 9: 1.) 
Johan Palm&. [Minnesord.] (Vetenskaps-Societeten i Lund. Års-
bok 1956. Lund 1956, s. 131-136. 1 foto.) 
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Litteraturkrönika (1956) [tills. med K. G. Ljunggren]. (ANF 1957. 
Lund 1957, s. 104-122.) 
Om genuskategorier och genuskriterier i svenskan. (ANF 1957. 
Lund 1957, s. 61-70.) 
Fonetisk och fonematisk kartläggning. (Studier i nordisk språkve-
tenskap från Lunds universitets institution för nordiska språk och 
Landsmålsarkivet i Lund. Skrifter utgivna genom Landsmålsarki-
vet i Lund 12. Lund 1958, s. 154-165. 2 kartor.) 
Kring undersökningen av Blekinges dialekter. (Blekingeboken 
1958. Karlskrona 1958, s. 70-72.) 
Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1956/57. (SvLm 1958. 
Sthlm 1958, s. 205-210. Compte rendu.) 
Litteraturkrönika 1957 [tills. med K. G. Ljunggren]. (ANF 1958. 
Lund 1958, s. 97-118.) 
Tillkomsten av serien »Skånes ortnamn». (SOÅ 1957-1958. Lund 
1958, s. 40-43.) 
Litteraturkrönika 1958 [tills. med K. G. Ljunggren]. (ANF 1959. 
Lund 1959, s. 136-160.) 
Undersökningen av dialekterna i Jönköpings län. (Meddelanden 
från Jönköpings läns hembygdsförbund 1959. Jönköping 1959, s. 
84-88.) 
Das Mundartforschungsinstitut zu Lund 1960. Lund 1960. [Duplic.] 
Ignaberga och Igelösa. (NoB 1959. Uppsala 1960, s. 175-182. 1 
karta.) 
Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1957/58. (SvLm 1959. 
Sthlm 1960, s. 189-195. Compte rendu.) 
Litteraturkrönika 1959 [tills. med K. G. Ljunggren]. (ANF 1960. 
Lund 1960, s. 262-280.) 
Ortnamnselementet magle. (SOÅ 1959-1960. Lund 1960, s. 35-45.) 
Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1958/59. (SvLm 1960. 
Sthlm 1961, s. 283-289. Compte rendu.) 
Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1959/60. (SvLm 1961. 
Sthlm 1961, s. 183-190. Compte rendu.) 
Litteraturkrönika 1960 [tills. med K. G. Ljunggren]. (ANF 1961. 
Lund 1961, s. 284-310.) 
Algutsbodadialekten. (Algutsboda sockenbok utgiven av Alguts-
boda hembygdsförening. Algutsboda 1962, s. 261-266.) 
Litteraturkrönika 1961 [tills. med K. G. Ljunggren]. (ANF 1962. 
Lund 1962, s. 241-273.) 
Namnet Harpsund. (SOÅ 1961-1962. Lund 1962, s. 51-54.) 
Quidinge socken - ett identifikationsproblem. (SOÅ 1961-1962. 
Lund 1962, s. 14-21.) 
Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 18. Södra Åsbo 
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härad. Av Bertil Svensson och Sven Benson. Lund 1962, 92 s. 
Litt., reg. (Skånes ortnamn utgivna av Sydsvenska ortnamnssäll-
skapet och Landsmålsarkivet i Lund.) 
Dialektundersökningar i Älghult. (Älghults krönika. Årg. 20. Älg-
hult 1963, s. 13-16.) 
Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1960/61. (SvLm 1962. 
Sthlm 1963, s. 200-207. Compte rendu.) 
Litteraturkrönika 1962 [tills. med K. G. Ljunggren och B. Loman]. 
(ANF 1963, Lund 1963, s. 257-292.) 
Språket i förslaget till regeringsform. (Svensk Juristtidning 1963. 
Sthlm 1963, s. 498-506.) 
Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1961/62. (SvLm 1963. 
Sthlm 1964, s. 191-197. Compte rendu.) 
Litteraturkrönika 1963 [tills. med K. G. Ljunggren och B. Loman]. 
(ANF 1964. Lund 1964, s. 292-316.) 
Natan Lindqvist. [Minnesord.] (Vetenskaps-Societeten i Lund. 
Årsbok 1964. Lund 1964, s. 145-150. 1 foto.) 
Notiser [signerade S. 	(SOÅ 1963-1964. Lund 1964, s. 95-97.) 
Samordnat författarskap. En konkret fråga i saklig belysning. Lund 
1964. 15 s. 
Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1962/63. (SvLm 1964. 
Sthlm 1965, s. 270-277. Compte rendu.) 
Litteraturkrönika 1964 [tills. med K. G. Ljunggren och B. Loman]. 
(ANF 1965. Lund 1965, s. 282-317.) 
Notiser [signerade S. 	(SOÅ 1965. Lund 1965, s. 113-115.) 
Paul Diderichsen. (Vetenskaps-Societeten i Lund, Årsbok 1965. 
Lund 1965, s. 173-179.) 
Södschwedischer Sprachatlas 1. Lund 1965. 47 s., 19 kartor. 
(Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund 15: 1.) 
Blekingemålens ställning. (SOÅ 1966. Lund 1966, s. 20-30. 1 karta. 
Summary, s. 69.) 
Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1963/64. (SvLm 1965. 
Sthlm 1966, s. 211-218. Compte rendu.) 
Litteraturkrönika 1965 [tills. med K. G. Ljunggren och B. Loman]. 
(ANF 1966. Lund 1966, s. 303-341.) 
Notiser [signerade S. B.]. (SOÅ 1966. Lund 1966, s. 66-68. [Sum-
maryl Notes, s. 70.) 
Sockennamnen i Harjagers härad. (SOÅ 1966. Lund 1966, s. 31-51. 
1 karta. Summary, s. 69.) 
The Institute for Dialect Research in Lund 1966. Lund 1966. 11 s. 
[Duplic.] 
Vidstreck. (ANF 1966. Lund 1966, s. 197-200.) 
Karl Gustav Ljunggren. Minnesord. (Kungl. Humanistiska veten- 
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skapssamfundet i Lund. Årsbok 1967. Lund 1967, s. 35-39,1 foto.) 
Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1964/65. (SvLm 1966. 
Sthlm 1967, s. 139-144. Compte rendu.) 
Litteraturkrönika 1966 [tills. med K. G. Ljunggren och B. Loman]. 
(ANF 1967. Lund 1967, s. 269-297.) 
Wcrologie. Karl Gustav Ljunggren t. (Studia Linguistica 1967. 
Lund 1967, s. 119-122.) 
Notiser [signerade S. B.]. (SOÅ 1967. Lund 1967, s. 73-75.) 
Södschwedischer Sprachatlas 2. Lund 1967, 39 s., 17 kartor. 
(Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund 15:2.) 
Uttryck för brott och straff. En studie i nuisländskt lagspråk. (ANF 
1967. Lund 1967, s. 175-196.) 
Blekingsk ordbok [a - bonde.] Lund [1968]. vi+105 s. [Duplic.] 
Die Erforschung der Schwedischen Mundarten. (Germanische Dia-
lektologie. Festschrift för Walther Mitzka zum 80. Geburtstag II. 
(Zeitschrift för Mundartforschung. Beihefte. Neue Folge 6.) Wies-
baden 1968, s. 348-368.) 
En studie i brottsbalkens språk. (ANF 1968. Lund 1968, s. 
184-202.) 
Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1965/66. (SvLm 1967. 
Sthlm 1968, s. 148-153. Compte rendu.) 
Litteraturkrönika 1967 [tills. med B. Ejder och B. Loman]. (ANF 
1968. Lund 1968, s. 256-284.) 
Notiser [signerade S. B.]. (SOÅ 1968. Lund 1968, s. 104-105.) 
Quo Vadis, Iustitia? (Vetenskaps-Societeten i Lund. Årsbok 1968. 
Lund 1968, s. 107-124.) 
Landsmålsarkivet i Lund Årsberättelse 1966/67. (SvLm 1968. 
Sthlm 1969, s. 195-200. Compte rendu.) 
Litteraturkrönika 1968 [tills. med B. Ejder och B. Pamp]. (ANF 
1969. Lund 1969, s. 261-283.) 
Notiser [signerade S. B.]. (SOÅ 1969. Lund 1969, s. 71-72.) 
Sildschwedischer Sprachatlas 3. Lund 1969. 39 s., 17 kartor. 
(Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund 15:3.) 
Landsmålsarkivet i Lund Årsberättelse 1967/68. (SvLm 1969. 
Sthlm 1970, s. 143-148. Compte rendu.) 
Landsmålsarkivet i Lund Årsberättelse 1968/69. (SvLm 1970. 
Sthlm 1970, s. 136-140. Compte rendu.) 
Litteraturkrönika 1969 [tills. med B. Ejder och B. Pamp]. (ANF 
1970. Lund 1970, s. 247-266.) 
Notiser [signerade S. 	(SOÅ 1970. Lund 1970, s. 92-94.) 
Södschwedischer Sprachatlas 4. Lund 1970. 39 s., 13 kartor. Reg. 
(Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund 15:4.) 
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Landsmålsarkivet i Lund Årsberättelse 1969/70. (SvLm 1971. 
Sthlm 1971, s. 142-147. Compte rendu.) 
Litteraturkrönika 1970 [tills. med B. Ejder och B. Pamp]. (ANF 
1971. Lund 1971, s. 255-282.) 
Notiser [signerade S. B.]. (SOÅ 1971. Lund 1971, s. 81-83.) 
Sydsvenska namnvårdsproblem. (SOÅ 1971. Lund 1971, s. 68-80. 
Summary.) 
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund Årsberättelse 1970/71. (SvLm 
1972. Sthlm 1972, s. 135-141. Compte rendu.) 
Litteraturkrönika 1971 [tills. med B. Ejder och B. Pamp]. (ANF 
1972. Lund 1972, s. 224-250.) 
Namngivning och namntypologi. (SOÅ 1972. Lund 1972, s. 34-40. 
Summary.) 
Notiser [signerade S. B.] (SOÅ 1972. Lund 1972, s. 67-69.) 
Sibbarp, Sonarp och Gö. Några identifieringsproblem. (SOÅ 1972. 
Lund 1972, s. 21-33. Summary.) 
Dialektkartan och språkutvecklingen. (SOÅ 1973. Lund 1973, s. 
25-34. Summary.) 
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund Årsberättelse 1971/72. (SvLm 
1973. Sthlm 1973, s. 152-160. Compte rendu.) 
Litteraturkrönika 1972 [tills. med B. Ejder och B. Pamp]. (ANF 
1973. Lund 1973, s. 231-259.) 
Notiser [signerade S. B.]. (SOÅ 1973. Lund 1973, s. 64-67.) 
Databehandling av ortnamn. (SOÅ 1974. Lund 1974, s. 3-17. Sum-
mary.) 
En studie i grundlagspropositionens språk. (ANF 1974. Lund 1974, 
s. 214-232.) 
Litteraturkrönika 1973 [tills. med B. Ejder och B. Pamp]. (ANF 
1974. Lund 1974, s. 233-254.) 
Namengebung und Namentypologie. (Actes du XI' congres inter-
national des sciences onomastiques. T. 1. Sofia 28. VI-4. VII. 
1972. Sofia 1974, s. 111-115.) 
Nordiska språk. (Presentationer av ämnesområden utgivna i sam-
band med Göteborgs universitets professorsinstallation lördagen 
den 19 oktober 1974. Göteborg 1974, s. 17-19.) 
Notiser [signerade S. B.]. (SOÅ 1974. Lund 1974, s. 66-68.) 
Ord och bild. Ett fältarbetsprojekt vid DAL. (SOÅ 1974. Lund 
1974, s. 18-25. Summary.) 
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund Årsberättelse 1972/73. (SvLm 
1974. Sthlm 1975, s. 126-134. Compte rendu.) 
Litteraturkrönika 1974 [tills. med B. Ejder och B. Pamp]. (ANF 
1975. Lund 1975, s. 235-259.) 
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Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund Årsberättelse 1973/74. (SvLm 
1975. Uppsala 1976, s. 133-139. Summary.) 
Litteraturkrönika 1975 [tills. med B. Ejder och B. Pamp]. (ANF 
1976. Lund 1976, s. 207-227.) 
Psykologiska och sociologiska aspekter på tillkomsten av ortnamn. 
(NORNA-Rapporter 10. Uppsala 1976, s. 43-48.) 
Litteraturkrönika 1976 [tills. med B. Ejder och B. Pamp]. (ANF 
1977. Lund 1977, s. 249-271.) 
Namengeber und Namengebung. (Kongressberichte Bern 1975. 
[Berichte des XII. Internationalen Kongresses för Namenfor-
schung. Bern, 25.-29. August 1975.] Band. 2. (ONOMA. Vol. 21 
(1977), 1-2.) Leuven 1977, s. 122-126.) 
De språkliga grunderna för ortnamns stavning. (NORNA-Rappor-
ter 13. Uppsala 1978, s. 49-56.) 
Litteraturkrönika 1977 [tills. med B. Ejder och B. Pamp]. (ANF 
1978. Lund 1978, s. 228-244.) 
Undersökningsobjekt och undersökningsmetoder inom dialektolo-
gien. - Språkvariationen och kartan. (Dialektologkonferens 1978 
[se nr 1211. Göteborg 1978, s. 10-16 och 125-128.) 
Litteraturkrönika 1978 [tills. med B. Ejder och B. Pamp]. (ANF 
1979. Lund 1979, s. 201-221.) 
Litteraturkrönika 1979 [tills. med B. Ejder och B. Pamp]. (ANF 
1980. Lund 1980, s. 196-219.) 
Tind Hallkelssons saga. (Studier i nordisk filologi 62.) (Skrifter 
utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 490.) Helsingfors 
1980, s. 27-39. 
Blekingska dialektstudier 2. Lund 1981,75 s. Reg. (Skrifter utgivna 
genom Landsmålsarkivet i Lund 9:2.) 
Elias WesAn t. (ANF 1981. Lund 1981, s. 231-232.) 
Litteraturkrönika 1980 [tills. med B. Ejder och B. Pamp]. (ANF 
1981. Lund 1981, s. 204-230.) 
ANF 100 år. (ANF 1982. Lund 1982, s. 199-204.) 
En kurs i talspråksforskningens metodik. (SvLm 1981. Uppsala 
1982, s. 78-82. Summary.) 
Framställning av språkkartor. (Mats Thelander (red.), Talspråks-
forskning i Norden. Lund 1982, s. 200-206.) 
Juridiska och etiska problem i samband med talspråksundersök-
ningar. (SvLm 1981. Uppsala 1982, s. 82-86. Summary.) 
Litteraturkrönika 1981 [tills. med B. Ejder och B. Pamp]. (ANF 
1982. Lund 1982, s. 205-233.) 
Problemkomplex inom förnamnsforskningen. (Studier i nordisk fi-
lologi 63.) (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 
502.) Helsingfors 1982, s. 227-235. Summary. 
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Utskrift på olika nivåer. (Mats Thelander (red.), Talspråksforsk-
ning i Norden. Lund 1982, s. 152-163.) 

Utgivningsarbeten (i bokstavsordning) 
Arkiv för nordisk filologi 1979—. Göteborg 1979—. [Huvudredaktör.] 
Dialektologkonferens 1978. Rapport sammanställd av Sven Benson 
och Hugo Karlsson under medverkan av Birgitta Ernby, Inger 
Lindstedt, Kerstin Vansvik och Maj-Britt Abramson. Göteborg 
1978, 132 s. Duplic. 
Erik Noreen, Fornsvensk läsebok. Andra bearbetade upplagan. 
Utgiven av Sven Benson. Lund 1954. vt+262 s. Reg. [Ny tr. Lund 
1957. Tredje tr. Lund 1962.] 
Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 14—. Göteborg 1975—. 
[Redaktör.] 
Nordistica Gothoburgensia 7, (Acta Universitatis Gothoburgen-
sis.) Göteborg 1974—. [Redaktör.] 
Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund 11-19. Lund 
1957-1969. [Redaktör.] 
Skånes ortnamn utgivna av Sydsvenska ortnamnssällskapet och 
Landsmålsarkivet i Lund. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 1 (1958), 
18 (1962) och 3 (1964). Skånes ortnamn utgivna av Dialekt- och 
ortnamnsarkivet i Lund. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 16 (1973). 
[Redaktör.] 
Svenskt dialektlexikon. Ordbok öfver svenska allmogespråket af 
Johan Ernst Rietz. Lund 1962. xvi+861 s. [Fotografisk reproduk-
tion av 1862-1867 års upplaga med efterskrift av Sven Benson.] 
Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1963-1974. Lund 1964-
1974. [Redaktör.] 



En fonematisk gräns i Västerbotten 
Av Åke Hansson 

1. Genom den mellersta delen av landskapet Västerbotten löper flera 
dialektala gränslinjer. Landskapet delas på så sätt i ett nordligt och ett 
sydligt dialektområde. En av de mest påfallande dialektskillnaderna 
mellan norr och söder är den skiftande vokalismen i ord av typen hål och 
komma. I ord som dessa har de nordliga målen ett å-ljud, medan de 
sydliga har en vokal, som beskrivs och tecknas på olika sätt, men 
närmast kan karakteriseras som ett ljud mellan å och ö. I kustlandet går 
gränsen mellan Lövånger i norr och Nysätra i söder (sockenindelning, se 
karta 1). Ett talesätt är: »Nysätraborna kömma och fera, men i Lövånger 
brukar man komma och fara.» Talesättet vittnar om att man i trakten är 
väl medveten om den gräns, som går mellan socknarna. 

2. Seth Larsson har skrivit om den aktuella gränsen i uppsatsen 
Folkmålet i Västerbottens län och i sin avhandling Substantivböjningen i 
Västerbottens folkmål. Som motsvarighet till gammalt kort u och o har 
man inom det sydliga området vad Seth Larsson kallar »ett öppet ö-ljud 
(i Degerfors e)», men fr. o. m. Lövånger och Burträsk ett å-ljud — som 
långt ett slutet, som kort ett öppet å. Vokalismen i söder specificerar han 
som »ett öppet, grumligt ö» i socknarna t. o. m. Bygdeå och Degerfors, 
som »ett u-färgat ö (landsmålsalfabetets 'åttan med bågen')» i Nysätra. 
En sävarbo t. ex. säger höl 'hål', men en skelleftebo hål. Detta gäller i 
såväl ursprungligen kortstaviga som långstaviga ord. Det heter exempel-
vis t. o. m. Nysätra och Degerfors döbb 'nätflöte' mot dåbb fr. o. m. 
Lövånger och Burträsk. (Larsson 1927: 126, Larsson 1929: 10.) I sin 
avhandling har Seth Larsson även en »språkkarta», där former av ordet 
spår får representera gränsen — i norr spar — i söder spar. 

Karl-Hampus Dahlstedt — Per-Uno Ågren, Övre Norrlands bygdemål 
innehåller en karta över ordet påse (s. 235), som redovisar en nordlig 
form påsa gentemot en sydlig form pösa (6 anges beteckna ett mycket 
öppet ö-ljud). Jfr även kartorna över orden grubba 'grop' och brunnit 
(:brinna), karta 1 respektive 13 hos Sigvard Wallström. 

Från J. V. Lindgrens Burträskmålets grammatik kan anföras exempel-
ord som bas 'boss', skat 'skott', bara 'borra', masa 'mossa' (Lindgren 
1890:132), bron 'brunn', göb 'gubbe', tog 'tugga' (Lindgren 1890: 94f.) 
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Karta 1. Socknar i Västerbottens län. 

och od 'udd' (Lindgren 1890: 113), som sålunda alla representerar det 
nordligare ljudskicket. (Se även Lindgrens Ordbok över Burträskmålet.) 
I Per Åströms Degerforsmålets ljudlära finns exempel som be 'bud', 
dröpa 'droppe', heir 'ihålig', /ev 'lov' bok 'bock', köp 'kopp', kbst 
'kosta' med en sydlig vokalism (Åström 1888: 38). 

3. Den vokal, som utgör fortsättningen på äldre kort u eller o skrivs 
sålunda av Åström e såsom i exemplen från Degerfors ovan, men flera 
andra beteckningar uppträder i uppteckningar från Sydvästerbotten. Då 
vokalen karakteriserats som ett ljud mellan å och ö finns det anledning 
fastställa, att den hålls isär från å- respektive ö-vokaler av annat ur-
sprung. Vokalen o särhålls i Degerforsmålet från ö-ljud, av Åström 
tecknade respektive o, ljud, som återgår på fornsvenskt långt eller kort 
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ö, kort y eller ursprungliga diftonger, som kontraherats. Exempel: bon 
'bön' (Åström 1888:62), 6var 'över', smor 'smör', sånj4 'vattenlägga lin 
för rötning' (Åström 1888: 49f.), foZ 'föl', mån 'mynda, ro baklänges', 
son 'synd' (Åström 1888: 47f.) lon 'lön', som 'söm', hår 'höra', drenn 
'drömma' (Åström 1888:66 if.). e-vokalen särhålls även från å-ljud, a 
respektive o, som utgår från fornsvenskt långt a och i vissa fall kort a och 
kort o. Exempel: bat 'båt', sked 'skål', gas 'gås', åta 'åtta' (Åström 
1888: 50 ff.), ban 'barn' (Åström 1888:24), rok 'rock' (Åström 1888:42). 

De nordliga målen i Västerbotten har såsom avhandlats å-ljud — a 
och o — som korrespondens till e i Degerfors (se exemplen ovan). Dessa 
mål har i de flesta fall ö-ljud i ord, där Åström har eller o. Exempel: 
boy 'bön', smOr 'smör', f0Z 'föl', mån 'mynda, ro båten baklänges', son 
'synd', lori 'lön', dråm 'drömma'. Sydvästerbottens å motsvaras där-
emot av a. Exempel: bat 'båt', skat 'skål', åt 'åtta'. Exemplen är 
hämtade ur Lindgrens ordbok över Burträskmålet. 

Uttalet av ordet hål (fsv. höl, höl) i dialekterna i Västerbotten, 
södra Lappland samt i Bjurholms och Nordmalings socknar i Ångerman-
land, dvs. i hela Västerbottens län, redovisas på karta 2. På denna 
framträder den omtalade gränsen som en skillnad mellan fyllda figurer, 
betecknande ö-haltiga ljud i söder och ofyllda figurer, betecknande å-ljud 
i norr. Beläggen innefattar även böjda former av ordet samt ordet såsom 
sammansättningsled. Symbolerna är inlagda på socknar. Det skall därvid 
anmärkas, att formerna med ö-haltiga ljud i Tärna och Sorsele tillhör 
sydligare byar i dessa socknar. I något fall har belägg, som jag betraktar 
som osäkert, inte lagts in på kartan. 

Vokalismen i hål växlar som framgår av kartan, men de skiftande 
beteckningarna för kvalitet i södra Västerbotten och södra Lappland — e, 
8, 8, 0 - torde i viss mån bero på olika praxis hos upptecknarna. Jämför i 
detta sammanhang Zetterholms (1950: 67 ff.) och Erikssons (1968: 235 if.) 
diskussion av det »egendomliga» vokalljudet. 

Ett kortvokaliskt ord som komma har i stort en fördelning mellan å-
ljud i norr och ett ljud mellan å och ö i söder på samma sätt som hål, dvs. 
körna i norr mot körna, -8-, -e-, -0- i söder. Även -o- förekommer i Åsele 
och Dorotea (ångermanländska former). 

Som jag visat i en uppsats i Svenska landsmål 1980 manifesterar e 
ett särskilt fonem i Degerforsmålet — som kort ett /e/ (jfr dock nedan), 
som långt ett /eg (Hansson 1980: 145, 147). Jag räknar där med att antalet 
vokalfonem i Degerforsmålet liksom i andra dialekter i Sydvästerbotten i 
och med förekomsten av e-fonem är ett mera än i de nordvästerbottniska 
dialekterna.' Den omtalade gränsen är således en gräns mellan uttrycks-
system med olika antal enheter. 
' I söder Il vokalfonem mot 10 i norr, häri inkluderat — till skillnad från riksspråket — två 
a-fonem. 
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Den återgivna kartan över ordet hål kan ges en fonematisk tolkning på 
så sätt, att i socknar med fyllda figurer föreligger e-fonem. Man må 
särskilt observera oppositionen mellan e och ö. Det står klart, att en 
opposition /e:/*/öl, grundad på förekomsten av kommutationspar som 
/ov#/öv eller icke-rimord av typen hålföl finns i de sydliga socknarna 
t. o. m. Nysätra, Bygdeå, Sävar, Degerfors, Lycksele och Stensele samt 
även i de sydligare delarna av Sorsele och Tärna. Oppositionen /e:/#/ö:/ 
i ordpar som de anförda manifesteras e, s, s eller o*o. Men i fråga om 
kort e och ö är förhållandena mera oklara. På grundval av Per Åströms 
avhandling från 1888 kan man således fastställa förekomsten av en 
/e//ö/ opposition i Degerfors. Även Pehr Stenbergs skrivning av Ume-
målet vittnar om att samma distinktion funnits i detta mål. Stenberg har i 
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sin ordbok från 1804 o med ett kors över för det ljud, som torde motsvara 
e i beskrivningen av Degerforsmålet, vanligt ö för Degerforsmålets e. 
Det förra finner man således i ord som pund (i utgåvan skrivet pö'nn), 
det senare i ord som synd (skrivet sö'nn). Ferdinand Unander skiljer i sin 
avhandling Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län 1857 mellan 
ett o uttalat »med ett ljud liknande u i det Engelska ordet tub» och ö 
(Unander 1857: III), t. ex. /omm 'rotändan af ett trä' (Unander 1857: 24) 
och sömm"sy' (Unander 1857: 39).2  

En skillnad mellan å ena sidan kort e, 8 0. dyl. och å andra sidan kort e 
manifesterande en opposition /e/*/ö/ torde ha funnits allmänt i Sydväs-
terbotten och södra Lappland. En utveckling mot upphävande av denna 
opposition synes ha ägt rum i relativt sen tid. Förändringen tycks ha gått 
från kusten mot inlandet. I den södra delen av landskapet Västerbotten — 
däribland Umeå och Degerfors — förefaller skillnaden nu vara försvun-
nen (jfr Widmark 1973: 64, Hansson 1980:148). I ordboken över målet i 
Hössjö (en by i Umeå) har Sven Söderström ö såväl i ord som södd 
'sudd' och add 'ludda, filtsko' som i dödd 'dog' och född 'fött (: föda)'. I 
uppteckningarna, som ordboken bygger på, skriver Evert Larsson e i 
sådana ord. Endast i några enstaka fall förekommer i uppteckningarna 
ett kort n, vilket då är att betrakta som en variant till e. Som Söderström 
påpekar i inledningen till ordboken (s. 8) hålls däremot e och 8 isär 
längre söderut, i Nordmaling. I uppteckningarna från denna socken 
finner man t. ex. kommutationsparet mun 'mun' * mon 'mynda, ro en 
båt baklänges'. 

I Åsele i södra Lappland saknas oppositionen enligt Ulrik Erikssons 
undersökningar (bl. a. Eriksson 1968: 247). 

I Vilhelmina (byn Matsdal i norra delen av socknen) har Rune Väster-
lund konstaterat ordpar, som visar, att motsättningen mellan två kortvo-
kalfonem manifesterade av ö-ljud respektive ljud mellan å och ö upprätt-
hålls. Såsom minimala par anför han t. ex. Issdl 'sudd' * Isödl 'sjöd, 
småkokade', dvs, det är en skillnad i uttal och betydelse mellan sud och 
sod. Västerlund betraktar emellertid inte oppositionen som säkert belagd 
hos alla sagesmän. »Möjligen utgör ljuden skilda fonem blott för en del 
av språkgemenskapen.» (Västerlund 1959: 38 f.)3  

I 0. P. Petterssons Ordbok över Vilhelminamålet liksom i utgåvan av 
hans samling Sagor från Åsele lappmark särhålls a och ö — även som 
tecken för korta ljud. Ur ordlistan till landsmålstexter i utgåvan av sagor 
kan anföras icke-rimord som kadd 'kudde' + dödd 'dog'; lagg 'lugga' + 
högg 'bygga'. I uppteckningar av 0. P. Pettersson från Dorotea och 

2  Unanders avhandling avser i första hand förhållandena i Umeå och Nordmaling. 
3  Rune Västerlund har även på annat sätt låtit mig ta del av sina synpunkter på fonernför-
hållandena i södra Lappland och Västerbotten. 
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Sorsele (södra delen) finner man ordpar, som visar en distinktion 
gentemot o, t. ex. man 'mun, munnen' * mon 'mynda, backa med båt'. 

I samband med ett pågående ordboksarbete gällande målet i Långsele 
by i Örträsks socken har jag med hjälp av ordboksförfattaren (Harald 
Fors) gått igenom de fonematiska förhållandena i detta mål. Man kan i 
Långsele ta fram ordpar, där n och o är kommutabla. Exempel: /ad 
'ludda, filtsko' /od 'lött (:löda)'. Stundom kan råda osäkerhet om 
huruvida ett ord uttalas med n eller o, vilket skulle kunna tolkas, som om 
oppositionen vore på väg att upphävas. Fördelningen mellan 8 och o 
synes i viss mån positionsbetingad, bl. a. på så sätt att ställningen intill 
tjockt 1 förefaller att främja 8. 

Åtminstone delar av Lycksele ser ut att ha en situation i fråga om 
kontra o som den som råder i Långsele, Örträsk. Margit Neumans 
uppteckningar från Lycksele uppvisar ibland en tvekan i valet mellan 
landsmålstecknen 8 och o (det ena kan vara skrivet över det andra). 

I en samling med grov beteckning från Fredrika brukas 8 i kontrast till 
ö, t. ex. sann 'sund', men sönna 'synden'. Man kan i enlighet med det nu 
anförda räkna med att det åtminstone i flera socknar i södra Lappland 
liksom i Nordmaling föreligger ett fonem /e/. Nordgränsen för dess 
uppträdande tycks i södra delen av Sorsele sammanfalla med nordgrän-
sen för motsvarande långvokalfonem, /e:/. 

Det kartlagda ordet — hål — har således å-uttal i norra Västerbotten 
och (delvis) i de nordligaste socknarna i Lapplandsdelen av Västerbot-
tens län. Härtill ansluter sig hak i Arjeplog i Norrbottens län. Denna 
form är belagd även i Överkalix. Utöver former med bevarade kortsta-
vighet finns eljest hok och hok i Norrbotten. Gränsen mellan nordligt hak 
och sydligt hak etc. genom Västerbotten utgör sålunda nordgräns för 
förekomst av e-fonem, dvs, för den utveckling av gammalt kort u och o 
till — som det ofta heter — ett »grumligt ö-ljud» eller »mellanljud mellan ö 
och å», den utveckling, som utgör ett utbrett och markant drag i svenska 
dialekter (jfr t. ex. framställningarna hos Lundell 1879: 102f., Noreen 
1903:516f., 525, Kock 1911: 121f., Bucht 1924: 41f., Tyckn 1925: 18ff.). 

Elias WesAn har i Svensk språkhistoria följande beskrivning av 
utvecklingen av fornsvenskt kort u och o: »Kort o uppkommet genom a-
omljud eller ur kort u - - - har i y.fsv. haft ett öppet uttal, och på många 
håll har härav blivit ett ljud mellan å och ö, landsmålsalfabetets n. - - - 
Det på detta sätt uppkomna ljudet skiljer sig avsevärt från det slutna å-
ljud, som har uppkommit ur ä.» (WesAn 1969:79). Som exempel på 
kontrasterande ord anförs bl. a. kol och kål. Dessa ord utgör också ett 
kommutationspar i hela Västerbotten, fastän på olika sätt. I söder kuk 
o. dyl. kak — i norr kak * kak. 

Gränsen mellan e- och å-fonem i ord av typen kol och hål genom 
Västerbotten sammanfaller med gränsen för utvecklingen av gammalt 



76 Åke Hansson 

långt a till å i södra Västerbotten på samma sätt som i riksspråket och 
bibehållande av a i ord som kak 'kål' och bat 'båt' i norra Västerbotten. 
Det är naturligt att se ett orsakssammanhang. I och med att å-positionen 
i vokalsystemet stod ledig i norra Västerbotten4  kunde det långa ljud, 
som uppkom av kort o vid stavelseförlängningen bli ett slutet å, utan att 
sammanfall skedde med fortsättningen av långt a i t. ex. kål och båt. 
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SUmmary 

Åke Hansson, A phonemic boundary in Västerbotten 

This article deals with the boundary, passing through the province of Västerbot-
ten, between the pronunciation å [n] to the north and 'a sound between å and ö 
([oj and [01r to the south in words like hål and komma, i.e. words containing a 
short u or o in Old Swedish. The 'sound between å and ö' is transcribed in 
various ways (Swedish dialect alphabet e, e, e, o — IPA approx. [e]). It is a 
manifestation of a separate phoneme in dialects to the south. It occurs through-
out Västerbotten as a long vowel phoneme leg. There was presumably a short 
vowel phoneme —lel — in the same area too at one time, but in several parishes in 
the south at any rate it has merged with the /0/ phoneme. The boundary passing 
through Västerbotten marks the northern limit of the development of older short 
u and o into an e vowel in Swedish dialects. In the northern parishes of 
Västerbotten, 0Sw. short u and o have as their counterparts [3:] and [3] in the 
dialects. This would appear to be connected with the fact that the /3/ position in 
the vowel system was vacant in this area. In these dialects the counterpart of 
0Sw. long a is not bl as in the dialects of southern Västerbotten and standard 
Swedish, but an a sound. 



Namnet Sveinn i äldsta tid 
Av Staffan Hellberg 

»Osammansatta namn som Karl och Sveinn hörde framför allt hemma 
nedanför stormansklassen», skriver Sven Benson (1982:230) om det 
nordiska namnskicket i mycket gammal tid. De båda exemplen är inte 
valda på måfå. Efter hand dyker de upp som kunganamn i Norden. Om 
namnet Karl och dess eventuella beroende av det tysk-romerska kejsar-
namnet skall jag inte säga mer i detta sammanhang. Vad namnet Sveinn 
beträffar torde en bestämd person kunna utpekas som avgörande för 
dess definitiva nobilitering. Det är den danske kungen Sveinn tffiguskegg 
(omkring 985-1014), Englands erövrare. 

Den danske vikingakungens roll i detta sammanhang har försiktigt 
antytts av tidigare forskare. »Brugen af det typiske bondenavn i konge-
huset», skriver Kristian Hald (1971: 62), »kunne tyde på, at knytlingerne 
ikke hOrte til de gamle kongeslwgter, men er en slwgt af lavere byrd, der 
har `slået sig op' under vikingetogene». Och Jean Adigard des Gautries 
(1954: 144-145) noterar att namnets stora spridning i Danmark, Sverige 
och England daterar sig »surtout du temps de Sven Tveskxg». Nobilite-
ring och spridning går naturligtvis ofta hand i hand. Dessutom har det 
namnmaterial som bevarats på runstenar och i ortnamn självklart en 
social snedfördelning uppåt. Hur vanligt namnet var i lägre samhällsskikt 
innan det blev kunganamn kan vi egentligen aldrig få veta. 

Adigards behandling av namnet är särskilt värd att lägga märke till. De 
flesta forskare brukar nöja sig med ett konstaterande att namnet Sveinn 
är allmänt nordiskt. Eventuellt lägger de till att namnet är sällsynt på 
Island från början. Den sistnämnda uppgiften stammar från E. H. Linds 
lexikon, som sammanfattar: »Mycket brukligt i Norge allt ifrån 900-t. 
--- Icke mycket synligt på Island i äldre tider.» (Lind 1915: 996). 
Adigard hävdar däremot att det under vikingatid framför allt är ett 
östnordiskt namn, både till utbredningen och till ursprunget. I Danmark 
förekommer det, förutom i kungafamiljen, i åtskilliga runinskrifter och 
som förled i ortnamn, framför allt ett trettiotal torp-namn. I Sverige är 
det oerhört vanligt på runstenar. Eftersom hela runstensmodet, med ny 



Namnet Sveinn i äldsta tid 79 

runrad, anses ha kommit från Danmark, ligger det nära till hands att med 
Adigard se också den höga frekvensen av namnet Sveinn som ett utslag 
av danskt mode i Sverige. 

Idén att Sveinn ursprungligen är ett danskt eller åtminstone östnor-
diskt namn har Adigard hämtat från Johannes Steenstrup. Denne skriver 
på tal om den danska kungaättens härstamning (1900: 38): »Navnet 
Svend er nemlig senere aldeles bestemt et dansk Navn. I Norge fore-
kommer det ikke i wldre Tid; vi trxffe det fOrst som Navn paa en af 
Hakon Jarls SOnner, der meget vel kan vxre opkaldt efter Svend Tve-
skjxg, og samtidig som Navn paa Svend i Trondhjem, Hakon Jarls Ven 
og Trosfxlle.» Steenstrups resonemang förutsätter att det finns histo-
riskt säkra namnbärare i Danmark tidigare än i slutet av 900-talet. Detta 
är tveksamt. Hypotesen om namnets östnordiska ursprung kan i stället 
prövas andra vägen: genom att granska det västnordiska namnbruket i 
vikingatiden. Det norska materialet är till större delen bevarat i sagalit-
teraturen. Det kan därför underkastas en kritisk studie med syftet att 
vaska fram de historiskt säkra fallen av Sveinn. Det är meningen med 
föreliggande lilla studie. 

Den äldste norske namnbäraren är den tröndske Sveinn som Steen-
strup kallar »Hakon Jarls Ven og Trosfxlle». Det är i själva verket fråga 
om två personer, far och son, som uppträder i fiåttr Sveins ok Finns i 
Flateyjarbök (I: 387-393), ett kompilat från 1300-talets slut. Handlingen i 
tåten utspelas under Hå'kon jarls och Olav Tryggvasons tid, dvs. i slutet 
av 900-talet. Tåten är litterärt väl sammanhållen, ett stycke religiös 
uppbyggelselitteratur. Den visar inga drag som tyder på historicitet. 
Personerna anges som bosatta i Tröndelag, men utan någon närmare 
geografisk anknytning eller stamtavla. Namnen är påfallande enlda (jfr 
Klaus von Sees kommentar till Dag Hringssons stamtavla, 1977:67). Ett 
ohistoriskt drag är att en icke postum son bär sin fars namn. 

Näste namnbärare är Sveinn jarl, Håkon jarls son. Han förekommer 
redan i de s. k. äldre översiktsverken av Norges historia från slutet av 
1100-talet: Theodricus monachus, Historia Norwegix, Ågrip. Där deltar 
han i de stora politiska händelserna från slutet av 900-talet till 1016 
(Hellberg 1972: 26-27). Allt eftersom den norsk-isländska historieskriv-
ningen utvecklas i böljan av 1200-talet blir bilden av honom fylligare och 
mer integrerad i sammanhanget (Hellberg 1972:28). Av de tidiga norska 
Sveinn-gestalterna är han den mest namnkunnige. I andra uppsatser 
(Hellberg 1972, Hellberg 1981:7-11) har jag visat att hans historiska 
existens trots allt inte är säkerställd. Det mesta tyder på att rätt tidiga 
missuppfattningar av skaldedikter har lett historieskrivarna att förutsätta 
en Sveinn jarl som aldrig har funnits. 

Under Olav den heliges regeringstid (1015-1028) finner vi en Sveinn 
omtalad. Heimskringja (IF. 27: 118-119) berättar att när Hrörek blinde, 
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tidigare konung i Hedmarken, var fånge hos Olav, hade han en skosven 
som hette Sveinn och var hans egen släkting. Hrörek eggade sin släkting 
att dräpa Olav. När Sveinn skulle utföra dådet, kom han emellertid att se 
kungen i ansiktet och förlorade då genast all kraft. Kungen gav honom 
nåd och lät honom resa ur landet. Episoden är typiskt litterär och ägnad 
att visa Olavs helighet. Den unge Sveinn förs in i sagan för episodens 
skull och är lika fort ute ur den. Ingenting talar sålunda för att denne 
Sveinn skulle vara historisk; kanske är hans namn t. o. m. härlett ur 
appellativet sveinn, som används i sagan om en av hans företrädare som 
tjänare åt Hrörek. 

Under samma tid utspelas slutet av Heiåarviga saga. Någon gång på 
1020-talet kommer Barde Gudmundarson till Hålogaland och gästar 
Sveinn Håreksson i Pjöttu (IF. 3: 327). Utgivarna av sagan i islenzk 
fornrit, Siguröur Nordal och Guöni Jönsson, antar att det snarare är 
Hårek själv Barde besöker, och inte sonen Sveinn. Hårek bodde nämli-
gen på sin gård till sin död 1035. Sonen är inte nämnd i någon annan text: 
sannolikt är han ohistorisk. 

Enligt de äldre översiktsverken (Ågrip, sp. 54; Theodricus monachus, 
MHN, s. 45) är Sveinn bryggjufåtr en av de fem hövdingar som på 1030-
talet hämtar Magnus den gode från Ryssland. Enligt Morkinskinna och 
andra senare historieverk (IF. 14: 230) är han i stället en av tre stormän i 
Viken som stöder Magnus barfot på 1090-talet. Snorre har löst dilemmat 
med hans inplacering genom att helt utelämna honom ur Heimskringla. 
Hans egenartade binamn, hans förekomst i tidiga källor och de motstri-
diga — och därför inte tillrättalagda — uppgifterna om honom gör det 
sannolikt att han är en historisk person. Däremot har uppgiften att han 
skulle vara son till Aslak Fitjaskalle föga källvärde. Den förekommer 
bara i en 1300-talssaga, Pöräar saga hreåa (IF. 14: 230). 

Med Sveinn girzki är vi åter i en litterär episod i Flateyjarbök 
(III: 314-315). Den handlar om rivaliteten mellan Magnus den gode och 
Harald hårdråde, är litterärt väl sammanhållen och saknar varje spår av 
historicitet. Sveinn girzki framställs som Haralds man och förs in i 
handlingen utan uppgift om släkttavla eller hemvist. I 1040-talets nykrist-
nade Oppland klär Sveinn och hans män ut sig till munkar som kamou-
flage. Det skulle i själva verket ha varit de första munkar opplänningarna 
sett och väckt berättigat uppseende! 

I Morkinskinna, Hulda och Hrokkinskinna finner vi Halldörs påttr 
Snorrasonar inn siåari (IF. 5: XC). Huvudpersonen har vid ett tillfälle en 
konflikt med Sveinn ör Lyrgju 	. 5:272-274). Denne anges som en av 
Harald hårdrådes lendmän; vi befinner oss alltså i mitten av 1000-talet. 
Han är inte nämnd i någon annan text. En replik i sagan antyder att han 
är av god ätt (Hans tett er eigi verri å (slandi en kin [dvs. Sveins] h& i 
Nöregi, IF. 5:273), men ändå får vi inte hans släkttavla. Sveinn ör 
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Lyrgju kan mycket väl vara en historisk person, men det måste anses 
osäkert. 

Namnet Sveinn förekommer också i Erling skackes släkttavla. Erling, 
som var jarl under Harald gilles söners tid, var gift med en kungadotter 
och lyckades 1161 få sin son Magnus Erlings son vald till kung. Heims-
kringla (IF. 28: 323) återger hans fäderne på följande sätt: Erlingr het 
sonr Kyrpinga-Orms ok Ragnhildar, döttur Sveinka Steinarssonar. Kyr-
pinga-Ormr var sonr Sveins Sveinssonar, Erlendssonar ör Geräi. Fa-
dern, Kyrpinga-Orm, är tidigare (IF. 28: 321) nämnd som fosterfar åt en 
av Harald gilles söner. Stamfadern Erlend är enligt Heimskringla (IF. 

346, 386) en av de hövdingar som samlar en här mot Olav den helige 
och faller i slaget vid Stiklastad 1030. Av de båda mellanliggande släktle-
den bör den äldre Sveinn sålunda ha varit verksam i mitten av 1000-talet 
och den yngre mot slutet av århundradet. Ingen av dem nämns emellertid 
någonsin utanför släkttavlan. Man kan därför inte undgå intrycket att det 
har varit viktigt att förse kungafadern Erling skacke med respektabla och 
sammanhängande anor upp till riksgrundarens tid, vare sig en autentisk 
tradition fanns att tillgå eller ej. Särskilt för den äldre Sveinn måste 
uppgiften om namnet anses mycket osäker. 

I Knytlinga saga (IF. 35: 135) nämns en svärson till Sven Estridsson, 
Sveinn, son Åskels Erlingssonar, fader till Knut på Sola. Farfadern är 
den bekante Erling Skjalgsson, Olav den heliges motståndare. Fadern 
kallas i Heimskringla (IF. 27: 29, 39, 226; IF. 28: 122) Åsletkr och har en 
något obestämd framtoning, med motstridiga uppgifter om vem som är 
hans hustru. En sonson till Sveinn vid namn Sveinn Hrimhildarson har 
enligt Heimskringla (IF. 28: 270) en konflikt med Harald gille. Snorre 
lämnar dock aldrig någon sammanhängande antavla från den senare 
Sveinn upp till Erling. Den tidigare Sveinn måste placeras in i slutet av 
1000-talet. Han förekommer bara i genealogierna, och uppgiften om hans 
namn kan inte anses helt säker. 

På 1090-talet uppträder en tronpretendent mot Magnus barfot, nämli-
gen Sveinn Haraldsson flettis. Hans historia berättas redan i de äldre 
översiktsverken (Ågrip, sp. 76-79; Theodricus, MHN, s. 61) och åter-
kommer utbroderad i den klassiska historieskrivningen (Fagrskinna, 
Morkinskinna, Heimskringla). Det får anses så gott som säkert att han är 
en historisk person. Han tycks ha sin stödjepunkt på Östlandet: redan 
Ågrip (sp. 76) låter honom utgå från Oppland. Enligt Heimskringla (IF. 

213) är han av dansk ätt. 
I ett interpolerat släktregister i Fagrskinnas B-handskrift (s. 389) och i 

en släkttavla i Egils saga (IF. 2: 103) förekommer en Sveinn Brynjölfs-
son, som bör ha varit verksam omkring 1100. Han är inflätad i släkt-
skapsförhållandena på ett sätt som gör hans historiska existens trolig, 
om än inte helt säkerställd. Bland annat tycks de två källorna företräda 

6-834153 
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åtminstone i sista ledet oberoende traditioner, med måttlig överlappning 
sinsemellan och motstridiga uppgifter på någon punkt. 

De sex å sju norska runinskrifterna med Sveinn är alla medeltida. 
Äldst, från omkring 1100, är den på dopfunten i Norums kyrka i södra 
Bohuslän, i utkanten av det norska språkområdet (Norges innskrifter 
med de yngre flinen 5: 222). Ännu på 1100-talet förekommer namnet 
Sveinn rätt sparsamt i den norska stormansklassen, med viss koncentra-
tion på några ätter, av vilka åtminstone någon har dansk anknytning. På 
Orknöarna förekommer under 1100-talet flera namnbärare (Orkneyinga 
saga, IF. 34: passim). 

Sammantaget finner vi sålunda mycket få säkra eller sannolika namn-
bärare i Norge under vikingatiden. Två av dem, Sveinn bryggjuffir och 
Sveinn Haraldsson flettis, spelar en politisk roll och tycks därmed vara 
de mest säkerställda. Den sistnämnde är av allt att döma namngiven 
precis i vikingatidens slutskede. Han verkar stamma från Östlandet. Det 
sistnämnda kan gälla också Sveinn bryggjuf6tr; däremot placerar de 
äldsta källorna honom tidigare i 1000-talet. 

Också det norska ortnamnsmaterialet med Sveins- som förled visar en 
markant slagsida åt Östlandet (Rygh 1901: 242-243). Särskilt kritiska 
är, som Adigard (1954: 144) antyder, namnen på ursprungligt -staåir, 
eftersom denna förled allmänt antas bli improduktiv efter vikingatiden. 
Av de fyra gårdnamn på -stad som Rygh registrerar kommer tre från 
Östlandet, nämligen två i Oppland och ett (något tveksamt) i Akershus. 
Det fjärde (och något tveksamma) återfinns i Agder, nära Norges syd-
spets. Det är naturligt att se denna fördelning i samband med den 
politiska situationen under större delen av vikingatiden. Östlandet var då 
ännu inte en del av Norge, Norårvegr, som sträckte sig från Agder i 
söder till Hålogaland i norr. Mellan Harald hårfagre och Olav den helige 
har vi inga uppgifter med något källvärde som visar att någon norsk kung 
kunnat göra sig gällande på Östlandet. Snarast är det ett danskt intres-
seområde. 

Att Sveinn är ett sällsynt namn på Island i äldsta tid är redan nämnt. I 
själva verket uppvisar Island inte en enda säker namnbärare under 
vikingatiden. I Landnåmabok saknas namnet helt. En av redaktionerna, 
Skarösårbök, har visserligen med en sjätte generationens islänning vid 
namn Sveinn Arnmöäarson, men det anses vara en felläsning för de 
andra redaktionernas Heäinn Arnmöäarson (IF. 1: 214-215). I islän-
ningasagorna uppträder sammanlagt fem namnbärare, samtliga i enstaka 
litterära episoder och med dålig historisk förankring. Två av dem är 
småpojkar. Den ene, i Finnboga saga, kallas Björn i en av de bägge 
handskrifterna och nämns helt i förbigående (IF. 14:303). Den andre, i 
Hei8arviga saga, undgår med knapp nöd att bli dräpt i en episod som 
tycks skaffa sig ett berättigande i sagan genom att lägga en god replik i 
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munnen på Snorre gode. Sagan antyder att denne Sveinn skall få en 
framtida roll som hämnare, men detta fullföljs inte (IF. 3: 248-249). Detta 
är för övrigt ytterligare ett fall där namnet kan vara härlett ur motsvaran-
de appellativ (små ungr sveinn). 

I slutstriden i Gisla saga skymtar en Sveinn förbi, utan stamtavla eller 
geografisk anknytning, för att genast bli dräpt av Gisle (IF. 6: 113). En 
lite större roll har tilldelats bonden Sveinn at Bakka i Grettis saga. Han 
blir bestulen på sin häst, vilket leder till att han och Grette utväxlar sju 
skaldestrofer, som kallas Sööulkolluvisur (IF. 7: 148-151). Dessa strofer 
anses emellertid på språkliga grunder oäkta, tidigast från 1200-talet (IF. 
7: XXXVIII). Episoden företer inga drag som tyder på historisk äkthet. 
Sveinn själv har ingen släkttavla, och hans gård låter sig inte självklart 
identifieras. Ättledd är däremot Sveinn Dala-iilfsson, som uppträder i 
Laxdaela saga (IF. 5: 184, 189, 192). Han är i följe med Torgils Hölluson, 
när denne hämnas Bolles död på Helge Hardbeinsson. Det är detta följe 
som får den berömda skildringen av en herdepojke, som beskriver 
fienderna en och en så att Helge kan identifiera dem. Denna beskrivning 
är givetvis en rent litterär konstprodukt. I själva striden får Sveinn en 
blek framtoning: det enda vi får veta är att han står och vaktar utanför en 
dörr. Denne Sveinn Dala-Ålfsson kan givetvis vara historisk, men han 
kan lika gärna vara sagaförfattarens uppfinning: han är ingenstans 
nämnd utanför denna episod. 

Slutligen finns små stycken av en skaldedikt Norörsetudräpa bevarade 
i Snorres Edda och i tredje grammatiska avhandlingen (Skj. A. 1:418), 
och den uppges vara diktad av en Sveinn. Enligt Finnur Jönsson 
(1920: 521) hör denne Sveinn »vistnok til det 11. årh. og var muligvis 
bosat på Grönland». I Finnur Jönssons språkbruk innebär »vistnok» en 
rätt stark reservation. 

På de brittiska öarna är Sveinn inte belagt som personnamn förrän så 
sent att Sven tveskägg kan antas vara namnlåtare (Adigard 1954: 145). 
Det är inte helt ovanligt som förled i ortnamn. Några av dessa ortnamn 
har tidiga skriftliga belägg (Domesday Book) som pekar mot en namn-
bärare före Sven tveskäggs tid. Dansk eller danskättad namnbärare är 
trolig för förleden i Swainsthorpe i Norfolk (Lindkvist 1912:92, Ekwall 
1960 s. v.) och möjlig för Swainshead i Lancashire, där den nordiska 
bosättningen var övervägande norsk men där andra ortnamn pekar på 
förekomsten av en dansk koloni just i Lune-dalen (Ekwall 1922: 172, 
247). Swainby i North Riding, Yorkshire, innehåller troligen inte person-
namnet som förled utan det fornnordiska appellativet sveinn eller ett 
tidigt belägg på dess inlånade medelengelska motsvarighet swein, swain 
(Ekwall 1960 s. v Fellows Jensen 1968: 278, 281). Tidiga namnbärare är 
givetvis tänkbara även bakom ett Sveinn som förled i senare belagda 
ortnamn. En handfull sådana namn uppträder i områden med övervä- 
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gande norsk kolonisation såsom Lancashire och de inre delarna av 
Yorkshire (Lindkvist 1912:92, Ekwall 1922:249, Fellows Jensen 
1968: 278). Personnamnet Sveinn antas också ingå i namnet på den 
nuvarande staden Swansea i södra Wales (Förster 1924: 40-41). Den 
nordiske sjöfarare som i så fall fick sitt namn bevarat på detta sätt var 
sannolikt norsk: segellederna utmed Storbritanniens västkust trafikera-
des mest av norrmän. Namnet är dock belagt först omkring 1200 (Förster 
1924:41). 

Den undersökning som genomförts här har mest gällt västnordiskt 
material. Men resultatet är östnordiskt. Så långt källmaterialet tillåter 
oss att följa det är Sveinn under hela vikingatiden nästan uteslutande ett 
danskt, svenskt och i viss mån östnorskt namn. Rikligast flödar materi-
alet från de svenska runstenarna i epokens slutskede. 
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SUMMary 

Staffan Hellberg, The name Sveinn in early times 

The commonly held view that Sveinn has been a common personal name 
throughout Scandinavia from earliest times has previously been called into 
question by Johs. Steenstrup (1900) and Jean Adigard des Gautries (1954). These 
two scholars pointed to the fact that Sveinn is not found on West Scandinavian 
territory until the end of the tenth century. The present investigation goes a step 
further, testing the historical authenticity of the alleged early West Scandinavian 
bearers of the name. It is found that, throughout the Viking period, there are 
hardly any clearly historical persons named Sveinn in Iceland or Norway, with 
the exception of eastern Norway, at that time under Danish political infiuence. 
In early days then, Sveinn was, as far as we can tell from the sources, almost 
exclusively an East Scandinavian name. 



Hästnamn under karolinsk tid 
Av Hugo Karlsson 

Slaget vid Lund den 4 december 1676 utkämpades på de öppna markerna 
omedelbart norr om staden. Möllevångshöjden, som behärskade terräng-
en, var mycket omstridd. I den långvariga och blodiga kampen deltog 
livregementet till häst med stor utmärkelse. Det leddes av dåvarande 
översten Nils Bielke (1644-1716). Han och hans regemente bidrog mest 
till den svenska segern. Omkring kl. 9 f. m. sammandrabbade den sven-
ska högra och den danska vänstra flygeln på höjden. Efter omkring två 
timmars strid lyckades den svenska flygeln, som stod under konung Karl 
XI:s direkta ledning, slå den motstående danska på flykten, förföljde den 
mot Landskrona och stannade inte förrän den jagat fienden över Lödde 
å, mer än en mil från slagfältet. I en hos Braunerhjelm 1914 intagen, på 
berättelser från Nils Bielke i två brev grundad relation om slaget heter 
det bl. a. (s. 32): »Uti denna poursuiten blef Hans Maj:ts häst Totten 
skjuten i pannan, hvilket obligerade Hans Maj:t att sätta sig på Brillant, 
en af de fransyska, på hvilken han ock hela dagen sedan satt.» Om 
händelser under ett av livregementets anfall i slagets senare del i trakten 
av Vallkärra by mot den danska högra flygeln och centern heter det (s. 
36f.): »Eric Ingvaldsson dödskjuten; min Plaisante, som så väl hade 
tjänat hela dagen måste här ock få ett skott i pannan, som likväl ej 
emOcherade mer, än att jag vidare kunde bruka henne.» Längre fram 
omtalas hur konungen, som med fyra följeslagare »pousserat» sin häst 
mitt igenom fiendens trupper till en höjd för att se var det tillbakadrivna 
svenska infanteriet och vårt övriga kavalleri kunde befinna sig, upptäck-
te dem och strax förde dem till Bielkes hjälp. »Då blefvo vi varse Hans 
Maj:t, som satt på sin hvita häst Brillant, hvilken kom med vår vänstra 
flygel tillbaka såsom ock med Baranoffs regemente.» Om slagets förlopp 
se närmare Tingsten 1926 s. 5 ff. 

I ett av Herlitz 1911 publicerat brev från generalmajor Carl Gustaf 
Creutz till hustrun Sophia Christina Natt och Dag, daterat Mogilev den 
13 juli 1708, skildras slaget vid Holowczyn den 4 juli samma år. Här 
heter det (s. 177) bl. a.: »Du måtte saija (!) General Spens, att jag red på 
Ryttmestaren, och dän gjorde mig god tiänst.» På Skoklosters slott 
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finnes ett antal hästporträtt. De anses vara målade i mitten av 1600-talet 
och var under senare hälften av detta och första hälften av 1700-talet i 
familjen Bielkes ägo på Salsta slott utanför Uppsala. Tavlorna meddelar 
hästarnas namn.1  Till de nyss anförda Totten, Brillant, Plaisante och 
Ryttmestaren kan därför läggas Le Dyc, Aimable, Favorit, Stenbocken, 
Galant, Näsw(js, Oldenburgen, Fidel, Kortom, Monarque, Gyllenlöw 
och Försten. En rad av Karl XI:s hästar har målats av Ehrenstrahl. 
Tavlorna finns dels på Strömsholm, dels på Gripsholm. Fotografier av 
tavlor föreställande hästarna Stenbock(en), Falck, »Favorit Suecus», 
Blå Tigern och Finske slädlöparen är intagna hos Waxberg 1964 och 
1973.2  En systematisk genomgång med tanke på hästnamn av t. ex. 
karolinska krigares brev och dagböcker samt av konstvetenskaplig litte-
ratur skulle säkert kunna betydligt utöka den ur nämnda typer av källor 
hämtade namnlistan. 

De ovan anförda ur olika slag av material härrörande namnen kan 
föranleda frågan ur vilka andra källor som fler exempel på hästnamn 
(dvs, namn på hingstar, ston och valacker) under äldre tid kan hämtas. 
Litteraturen om egennamn på husdjur (hästar, kor, får, getter, hundar 
och katter) är ju relativt liten. Länge har blott ett antal uppsatser funnits. 
Bland dessa märks framställningar av Nordlander, Kahle och Kal&i. Det 
enda större arbete som hittills utkommit inom detta område är Tibergs 
bok från 1972. Thorsten Andersson har (s. 147) karakteriserat den som 
»ett viktigt bidrag till vår mycket bristfälliga kännedom om nordiska 
djuregennamn». Tibergs material härrör till övervägande del från 1800-
och 1900-talen. Nordlanders exempel på namn på hästar och ston (s. 
415 if.) är från 1800-talet; Kal&is namnlista speglar förhållandena i Fa-
gered omkring 1910 (s. 95 ff., särsk. s. 103, 120ff.). Kahle har i en längre 
uppsats, Altwestnordische Namenstudien (IF 14, 1903, s. 133 ff.), be-
handlat »Namen von Tieren, Pflanzen, Gegenständen» i den norsk-
isländska litteraturen. Hans materialsamling avser att vara fullständig. 
Materialet är heterogent. Hästnamn behandlas s. 154-172, 220, 222-223. 
Mytologiska namn är medtagna, och åtskilliga sådana finns belagda. Om 
Kahles framställning se Magnus Olsen i MoM 1931 s. 34 not 2. Beträffan-
de litteraturen om husdjursnamn se i övrigt litteraturförteckningen hos 
Tiberg s. 137 if. Den nyss anförda språkvetenskapliga litteraturen kan 
kompletteras med exempelvis Viréns mera för husdjursuppfödarnas 
bruk vid namnvalet avsedda framställning »Svenska husdjursnamn» från 

Benäget meddelande den 9 juli 1982 från intendent Karin Sked, Skoklosters slott. 
Stenbock(en) avbildas Waxberg 1964 mot s. 33 samt omslagsbilden, »Favorit Suecus» 

a. a. mot s. 48; Falck, Blå Tigern och Finske slädlöparen återges Waxberg 1973 bland 
illustrationerna mellan sidorna 112 och 113. Porträttet av Finske slädlöparen är också 
reproducerat Littorin s. 299. 
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1911. Jag har tidigare i andra sammanhang (Karlsson 1970 s. 17, 20; 
dens. 1978/79 s. 204f.) omnämnt bestånd av handlingar hos statliga 
arkivinstitutioner, bestånd vilka innehåller djuregennamn. Bland dessa 
arkivalier märks främst bouppteckningarna (efter ofrälse personer) i 
häradsrättsarkiven samt vissa handlingar i hushållningssällskapens ar-
kiv. Häradsrätternas äldre arkiv finns hos landsarkiven, och hushåll-
ningssällskapens arkiv har i viss utsträckning börjat levereras dit. Nu 
kan genast konstateras, att eftersom hushållningssällskapen började in-
rättas i slutet av 1700-talet kan denna källgrupp icke här komma i fråga. 
Bouppteckningar förekommer i häradsrättsarkiven mer allmänt efter den 
1 september 1736, sedan väl 1734 års lag trätt i kraft. De är mindre 
vanliga från karolinsk tid, stormaktstidens senare skede, perioden 
1654-1718. Ytterligare en omständighet är att beakta. Medan namn på 
kor ofta förekommer i bouppteckningarna, är namn på hästar där säll-
synta. Vanligt är däremot uttryckssätt av typen / röd häst i 8 året, 1 
svart ungsto etc. I bouppteckningar efter personer som ägt stora gårdar 
kan hästarnas namn någon gång anges. Behovet av att i bouppteckningen 
kunna särskilja flera djur (med samma färg) kan då ha varit anledning till 
att namnet utsatts. Vid en stickprovsundersökning bland bouppteck-
ningarna efter adliga personer i Svea hovrätts arkiv i riksarkivet (RA) 
perioden 1690-1740 har ej något hästnamn påträffats. I genomgångna 
bouppteckningar omnämnda hästar är angivna med uppgift om kön och 
ålder.3  Jag har ej varit i tillfälle att hos Göta hovrätts arkiv i Jönköping 
företaga motsvarande undersökning. KaMn har (s. 101) påpekat, att 
ensam häst och ensam ko på en gård, torp e. d. oftast är namnlösa; där 
behövs inget proprium för detta djur; jfr emellertid Tiberg s. 13 f., 38 ff. 
om  de skiftande förhållandena i estlandsvenska dialekter. Ur bouppteck-
ningarnas relativa tystnad om hästnamn kan i vart fall den slutsatsen ej 
dragas, att hästarna i allmänhet skulle ha saknat namn. Man får nöja sig 
med konstaterandet att ingen av de nyss nämnda typerna av arkivhand-
lingar är möjlig att använda som källmaterial för en undersökning om 
hästnamn under 1600- och 1700-talen. Stora gårdsarkiv kan ibland inne-
hålla förteckningar över eller andra uppgifter om husdjuren, men dylika 
handlingar brukar i bästa fall kunna gå tillbaka till slutet av 1700-talet. 

Krigsmakten har länge varit en stor avnämare av hästar. Mängder av 
djur har erfordrats för militärt bruk. Under stormaktstidens talrika krig 
var det ofta rytteriet som genom sina anfall med blanka vapen avgjorde 
striden. Slaget vid Lund var ett sådant tillfälle. En betydelsefull erfaren-
het från Karl X Gustafs polska och danska fälttåg var, att kavalleriet 
måste förstärkas, »det vare sig och med vad medel som finnas kan, efter 

3  Undersökningen har utförts av förste arkivarien Lennart Lundquist, för vilket jag tackar 
honom. 
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den som är starkast av kavalleri, är och gemenligen mästare i fältet».4  
Under Karl XI: s regering vidtog statsmakterna en rad åtgärder i angivet 
syfte. Viktigast var införandet av det yngre rusthållet på grundval av 
indelningsverket. Andra åtgärder var tillkomsten av stodordningen (eller 
sockenhingsthållningen) och kompanihingsthållningen (Waxberg 1973 s. 
62 ff.). Säkra uppgifter om antalet hästar inom det svenska riket finns 
inte före 1805, men man vet att åtminstone Skåne tidvis hade en omfat-
tande produktion som medgav export. Hästuppfödningen var till större 
delen okontrollerad och betingad av behov för t. ex. skjutshållningen, 
postföringen och bergsbruket. Fälthästarna borde vara präglade av styr-
ka, seghet, uthållighet, rörlighet, vighet och mod. Hästar med dessa 
egenskaper kunde inom krigsmakten tillhöra endera av två kategorier, 
ryttarhästar och klippare. De skilde sig från varandra främst genom 
höjdmåttet — ryttarhästen var större — och genom klipparens mera an-
språkslösa yttre. Klippare, m. är belagt i fsv. med bet. 'mindre ridhäst' 
(Söderwall). SAOB K 1263 f. översätter ordet med 'småvuxen men 
kraftigt byggd, livlig och snabbsprungen häst, i synnerhet om dylik 
använd såsom ridhäst'. Allmänt sett var hästarna under 1600-talet min-
dre än nu; de kan betecknas som små men kraftiga. För militärt bruk 
föredrogs (Littorin s. 300) valacker framför ston såsom »mera beständige 
och härdige». Färgerna växlade. Man eftersträvade remonter av in-
hemsk ras. Att skaffa häst ålåg helt rusthållaren. Merparten av rusthållen 
vid det indelta rytteriet var s. k. bonderusthåll; vid Smålands kavalleri 
uppgick dessa till 70% av samtliga rustande. Se närmare Littorin s. 
296 ff. Generalmönsterrullorna i krigsarkivet (KrA) och för vissa år 
också i respektive läns landskontors arkiv hos landsarkiven ger bl. a. 
soldatens eller ryttarens nummer, namn och ålder samt innehåller också 
tillförlitliga uppgifter om rytteriets hästar med avseende på kön, ålder, 
färg och storlek. Vi får också veta kassationsorsaker och utmönstrings-
skäl. Tyvärr innehåller icke generalmönsterrullorna, vare sig de i KrA 
eller de i landsarkiven befintliga, några hästnamn. Jag har genomgått de 
hos landsarkivet i Göteborg (GLA) förvarade generalmönsterrullorna för 
Västgöta regemente åren 1685, 1691, 1701, 1712 och 1715 samt för 
Bohusläns dragoner (nuvarande Bohusläns regemente) 1708 (Skaraborgs 
läns landskontor G VII bb: 1-2, 7-9, Göteborgs och Bohus läns landskon-
tor G I fa: 1) utan att i nämnda rullor anträffa ett enda hästnamn. Särskil-
da namnrullor över hästar finns i KrA först fr. o. m. slutet av 1700-talet. 
Generalmönsterrullorna, en typ av källor som man a priori kunnat vänta 

4  Yttrandet återfinnes i en skrivelse från konungen till rådet den 27 oktober 1657. Det har 
ofta återgetts, så av Littorin s. 295, av Waxberg 1973 s. 16 med hänvisning till Brauner-
hielm 1913 s. 142. 
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sig vara mycket givande när det gäller hästnamn, blir i detta hänseende 
en besvikelse. Handrullor på skvadrons- eller kompaninivå från 1600-
talet finns ej bevarade i KrA. För Smålands kavalleriregemente finns där 
en sådan rulla från mitten av 1700-talet. Den innehåller dock inga häst-
namn utan redovisar djuren på samma sätt som sker i generalmönsterrul-
lorna. F. d. krigsarkivarien professor Alf Åberg uppger sig aldrig ha 
anträffat namn på ryttarnas hästar i de handlingar han genomgått under 
sina mångåriga forskningar i den karolinska tidens historia.5  Hade ryt-
tarhästarna inga namn utan blott nummer eller är det helt enkelt så, att 
existerande namn ej antecknats i officiella handlingar? Jfr Snoilsky (s. 
58) i dikten Stenbocks kurir: »Den forne nummerhästen, / av skum och 
blod betäckt, / tycks gripen av en iver / med ryttarens i släkt.» Jfr 
nummerhäst SAOB N 777 (i motsats till befälshäst). Karl och häst hade 
alltså samma nummer. Major Sven Littorin har meddelat mig, att rust-
hållshästarna officiellt endast hade nummer, men att de hemma på rust-
hållet bar särskilda namn. Flink och Frida omnämnes under 1880-talet 
som namn på rusthållshästar vid Smålands husarregemente (Littorin s. 
307). Jag förmodar att manskapets hästar också under karolinsk tid haft 
egna namn liksom officershästarna uppenbarligen hade det och att dessa 
namn dagligen kommit till användning. Hästarna betade ju tillsammans, 
och en ryttare måste ofta ha haft anledning att kalla på sin häst. Ryttaren 
och hästen stod ofta varandra nära (Littorin s. 302), och för ryttaren var 
det en stor olycka att mista sin häst och tvingas rida in en ny. Men 
namnen som dessa ryttarhästar kan antas ha burit känner vi tyvärr inte. 

Vad för slags hästar red då officerarna på? Jo, sedan gammalt fanns 
det en uppfödning som ingalunda var avsedd för rytteriets remontering. 
Redan Gustaf Vasa upprättade avelsgårdar främst i Mälardalen, vilka 
Forssell (s. 114) betraktar som den tidens stuterier, där hela stammar av 
hästkreatur uppföddes. I Skåne ägde vid mitten av 1600-talet en synnerli-
gen högtstående hästavel rum, såväl på kungsgårdarna som vid adels-
godsen. Över huvudtaget bedrevs i södra och mellersta Sverige, på 
adelns gods, vid de stora bruken samt på många ämbetsmäns gårdar en 
kvalificerad uppfödning för att tillgodose behovet av goda vagns- och 
ridhästar. Den var delvis baserad på import av avelsdjur. Praktfulla 
hästar var en statussymbol, de användes ofta som hedersgåvor furstar 
och andra högheter emellan. Från uppfödning av detta slag kunde befälet 
sedan länge anskaffa egna tjänstehästar (Littorin s. 301 f.). Man höll 

5  För givande diskussioner angående problem kring hästnamn och material rörande så-
dana namn tackar jag professor Ture Johannisson, docent Lars Lindvall, landsarkivarie 
Lars Otto Berg, f. d. krigsarkivarien professor Alf Åberg, förste arkivarierna Sven Haver-
ling och Lennart Rosell, arkivarie Carin Tisell, lantbrukare Sven Arnell samt bibliotekarie 
Per-Ola Räf. Till major Sven Littorin, som avlidit i april 1983, kan mitt tack ej längre nå. 
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redan under 1500-talet noga reda på avelsdjurens härstamning.6  Hästar-
na hänfördes under karolinsk och äldre tid icke som nu till särskilda 
raser; i stället angavs för importerade hästar och deras avkomma ur-
sprungslandet, ofta genom en substantiv- eller adjektivbestämning: fri-
siska, holsteinare, engländare, brandenburgare, norrbaggar m. fl. 

På kungsgården Strömsholm i Kolbäcks socken inom nuvarande Hall-
stahammars kommun i Västmanlands län har ett stuteri funnits sedan 

6  Ett exempel härpå lämnas Forssell s. 114 noten, där ett inventarium från Uppsala gård 
1556 återges. Det lyder sålunda: 

Frisfolar: falne 1552, 
Brun bläsot med två hvita bakfötter 	  1. 

Brun skymblot 	  1. 

Grå skimblot med en stjerna, fjedernos och 2 glasögon 	 1. 

Svart med en stjerna och en hvit bakfot 	  1. 

falne 1554. 
Brun med en stjerna och en liten fjedernos 	  1. 

Röd med en lång bläsa och 2 hvita bakfötter 	  1. 

Efter afveln. 
Brun skymblot och bläsot, hvit under halsen, glasögot och 4 hvita 

fötter 	 1  

Svart skymblot 	  1. 

falne efter kalhalsen 
Svart med en liten stjerna — fallen undan frisen 	  1. 

Svart med en lång bläsa, en hvit framfot och en hvit bakfot — fallen 
undan turken osv. 	  1. 

Uppenbarligen nämnes tre avelshingstar kallade kalhalsen, frisen och turken. Det är ovisst 
huruvida verkliga djuregennamn här föreligger; kalhalsen kan vara en benämning som 
förefaller stå på gränsen till egennamn, frisen och turken kan vara benämningar syftade på 
härstamning från Frisland resp. något område inom turkiska riket. Turken finns i 1600-
talsmaterialet nedan. Med kalhalsen jfr ev. ett namn som Barben 1694. Ett verkligt 
djuregennamn föreligger i Streff, namn på en snabb, livlig och relativt nyförvärvad hingst, 
som Gustav II Adolf red i slaget vid Liltzen. Om honom se vidare Alf Åbergs artikel 
»Faran av en för snabb häst» i Svenska Dagbladet den 7 september 1982 s. 12 med hän-
visning till Heribert Seitz. Ty. Streif m. betyder bl. a. 'strimma, stripa' och 'spaning(ståg), 
rekognosering' (Grimm). Djuret kan ha haft någon strimma i huden eller måhända fått 
namnet med anknytning till sitt livliga temperament. 
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1622. Det nedlades 1872. Att redan Gustaf Vasa skulle ha inrättat ett 
stuteri på Strömsholm finner Waxberg föga troligt. Redan från början 
förvaltades Strömsholms stuteri gemensamt med det stora stuteriet på 
Kungsör av en direkt under Kungl. Maj:t lydande hovstallmästare. 
Verksamheten kom att långt fram i tiden inriktas på framför allt hovstal-
lets och hovstatens behov. Hingstdepå inrättades på Strömsholm av 
Karl XI. Den nedlades den 30 juni 1956 (Waxberg 1964 s. 18 ff., 123; 
dens. 1973 s. 71). Ett ännu äldre stuteri finns vid Flyinge i Södra Sandby 
socken inom nuvarande Lunds kommun i Malmöhus län. Det har medel- 
tida anor, blev svensk statsinstitution 1658 och har sedan dess i princip 
varit dels stuteri, dels hingstdepå. Statens hingstdepå och stuteri, som 
nedlades den 31 december 1982, var förlagd till Flyinge. Vid Ottenby 
kungsgård på Öland, där ett tredje välkänt stuteri varit beläget, har enligt 
Waxberg 1973 s. 72 f. knappast funnits något sådant såpass tidigt som 
under Karl X Gustafs och Karl XI:s tid. Handlingar i Strömsholms 
hingstdepås arkiv, vilket förvaras hos landsarkivet i Uppsala (ULA), 
utgör huvudkällan till namnmaterialet i föreliggande framställning. Jag 
har excerperat följande volymer: DI a: 1 Förteckningar över hästar 
1693-1825, som bl. a. innehåller en förteckning över de Kungl. Maj:ts 
avelshingstar vilka inköptes i Spanien år 1693; D I b: 1 Språngrullor 
1700-1825, en volym vari man bl. a. finner en »Springe Lista wijd Kongl. 
Stall Staten på Strömsholm A:o 1700»; EJ: 1-3 Inkomna skrivelser, brev, 
resolutioner m. m. 1676-1726, 1685-1761, 1689-1764, i vilka volymer jag 
icke anträffat några hästnamn; slutligen G I: 1-5 Räkenskaper allmän 
serie 1694-1697, 1698-1701, 1702-1706, 1707-1712, 1713-1718. I sist-
nämnda fem volymer påträffar man många namn i utfodringslistor och 
verifikationer av annat slag. Handlingar hos Kungl. Hovstallets arkiv 
hos slottsarkivet innehåller också hästnamn.7  Endast som ett stickprov 
och till en jämförelse med Strömsholmsmaterialet har jag excerperat ett 
par sidor ur hovstallets reviderade räkenskaper för år 1694 (Kungl. 
Maj:ts hovstall G I a: 40 s. 1, 3). I de till landsarkivet i Lund (LLA) 
levererade äldre delarna av Flyinge hingstdepås arkiv finns 1600-tals- 
handlingar, men inga sådana innehållande djurnamn har hittills anträf- 
fats däri. Arkivet befinner sig f. n. (februari 1983) under ordnande. 
Ottenby stuteris arkiv hos landsarkivet i Vadstena (VaLA) innehåller 
endast 1800-talshandlingar. I Kalmar läns landskontors arkiv hos VaLA 
finns flera buntar handlingar från 1600- och 1700-talen rörande Ottenby 
kungsgård, men de innehåller ej uppgifter om djuregennamn.8  

Det hade naturligtvis varit önskvärt att här först presentera en fullstän- 

7  För hjälp att få fram prov på materialet tackar jag slottsarkivarie Christer Danielson. 
För uppgifter om bestånden hos LLA och VaLA tackar jag landsarkivarierna Anna 

Christina Meurling och Werner Pursche samt arkivarie Elisabeth Andreasson. 
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dig materialsamling, helst genom publicering av de handlingar i vilka 
namnen uppträder. Särskilt språnglistan 1700 i volymen DI b: 1 och de 
förteckningar över »Kongl. Maij:ts Creatur» vid Strömsholms och 
Kungsörs stallstat(er) den 1 januari 1709 och den 1 januari 1711 vilka 
finns i volymen G I: 4 innehåller mycket av intresse, bl. a. uppgifter om 
djurens färg, ålder och härstamning, varjämte man där finner talrika till 
hästavel och djurskötsel knutna termer. Därefter kunde materialet kom-
menteras ur olika synvinklar. Utrymmet tillåter tyvärr ej här ett sådant 
förfaringssätt. I stället meddelar jag nu först namnen på de i handlingarna 
ofta förekommande 24 hingstar, vilka inköptes i Spanien 1693, och 
därefter de namn som excerperats ur Kungl. Hovstallets räkenskaper 
1694. Övrigt ur Strömsholms hingstdepås arkiv excerperat material redo-
visas i samband med namnens etymologiska behandling. 

Meromnämnda förteckning över spanska hästar från 1693 innehåller 
namnen på följande djur: 1. Sanspareille; 2. Hården; 3. Cronhielm; 4. 
Nobel!; 5. Madrid; 6. Marechal; 7. Generalen; 8. Bizarre; 9. Cornetten; 
10. Cavahlier; 11. Moutton; 12. Frontineau; 13. Basilisquen; 14. Satin; 
15. Soldat; 16. Favorit; 17. Courageux; 18. Minion; 19. Prince; 20. 
Cronan; 21. Seville; 22. Brilliant; 23. Näcken; 24. L'Empereur. Numren 
återfinns i förteckningen över hästarna och är samtida. De står dock där 
placerade efter varje namn, ej som här före. 

I Kungl. Maj:ts hovstalls arkiv, reviderade räkenskaper 1694 (volym 
G I a: 40 s. 1, 3), anträffas under debet, balans från 1693, Stockholms 
stall ovärderade ridhästar, följande material: 1 Stycke benembd Con-
querant; 1 Stycke Swart häst af Mörner Contant; 1 Stycke Stiernblässug 
Capitein Leiutnant; 1 Stycke gråå Ungern; 1 Stycke guul häst Barben; 1 
Stycke Neshwisen; 1 Stycke guul häst Falken; 1 Stycke Bellamie; 1 
Stycke Brillian; 1 Stycke Siden Swantz; 1 Stycke Brunt Stoo Neshwi-
san; 1 Stycke Swartbrun häst med Stierna benembd Printz Fredrich; 1 
Stycke Succrin; 1 Stycke Brun Stutzöra af Gynteroth; 1 Stycke gråå 
Podolliern; 1 Stycke Bosson; 1 Stycke Swartbrun med bläs quarter-
mest:n; 1 Stycke Blässug Fox Sucrin eft:r Skiuthästen; 1 Stycke Bruna 
Turken; 1 Stycke gråå häst Corporalen; 1 Stycke Brun Blässug Fiernos 
Sölff Sparren; 1 Stycke gråå Stutzörog Turken; 1 Stycke Probersten; 1 
Stycke Brun Blässug Fiernos Hegerflycht; 1 Stycke Brun Schäck; 1 
Stycke Brun häst af gynteroth Pampen; 1 Stycke Bruna Podolliern; 1 
stycke Gascon eft:r grå Slädlöparen; 1 Stycke gl: Slädlöparen Sopen; 1 
Stycke Dito Hastfert; 1 Stycke Dito Foxen af Strömberg; 1 Stycke Dito 
Presten; 1 Stycke Stoora bruna Slädlöparen; 1 Stycke Vnga Slädlöparen 
Sopen. Som säkra hästnamn får i detta material följande betraktas: 
Con querant, Contant, Capitein Leiutnant (nusv. Kaptenlöjtnanten), 
Ungern, Barben, Neshwisen (nusv. Näsvisen), Falken, Bellamie, Bril-
lian(t), Siden Swantz (nusv. Sidensvans), Neshwisan (nusv. Näsvisan), 
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Printz Fredrich, Bosson, Quartermest:n (nusv. Kvartermästaren), Cor-
poralen (nusv. Korpralen), Sölff Sparren (nusv. Silversparren), Heger-
flycht, Pampen, Gascon, G:1 Slädlöparen Sopen, Hastfert, Presten, 
Vnga Slädlöparen Sopen. Troligen är också Succrin och Sucrin, det 
senare benämning på en bläsig fux, verkliga hästnamn. Barben, Näsvi-
sen och Näsvisan samt Sidensvans har jag räknat som verkliga namn. 
Osäkert är om gråå Podolliern (nusv. Grå Podolliern), Skiuthästen (väl 
fel för *Skiutzhästen), Bruna Turken, Gråå Stutzörog Turken, Prober-
sten, Bruna Podolliern, Foxen (nusv. Fuxen), Grå Slädlöparen och 
Stora bruna Slädlöparen är verkliga namn. Snarare förefaller de vara 
benämningar karakteriserande utseende (inkl. färg), härstamning och 
funktion. För att ta ett exempel betyder subst. probersten bl. a. '(hjälp)-
medel att pröva el. bestämma ngns el. ngts halt el. duglighet el. beskaf-
fenhet, el. varigenom ngt el. ngn sättes på prov, prövningsmedel' (SAOB 
P 1925). Textens »1 Stycke Brun Stutzöra» och »1 Stycke Brun Schäck» 
är uppenbart icke namn, utan benämningar. 

Jag övergår nu till den etymologiska behandlingen av det samlade 
materialet. Detta kan med hänsyn till namnens bildningssätt indelas i ett 
antal grupper. Jfr min framställning om fartygsnamn i MASO 12, 1970. 

Några hästnamn har anknytning till antik mytologi och hjältehistoria. 
Hit hör Achilles, Apollo, Hector, Hercules (djurets namn skrives även 
Herkules) och Marcellus. Sistnämnda hingst förmodar jag ha fått sitt 
namn efter den berömde romerske konsuln och härföraren Marcus Clau-
dius Marcellus, död 208 f. Kr., känd som erövrare av Syrakusa år 212. 
Det fanns också en häst Pegas, nämnd 1697 (Strömsholms hingstdepå 
G I: 1). Pegasie möter i språnglistan 1700 (ibid. D I b: 1). Det kan vara 
fråga om samma beskällare, vars namn antecknats under olika former. 
Uppkallelse föreligger efter den vingade sagohästen Pegasus, som bl. a. 
drar Zeus' vagn och bringar honom åskan och blixten. Den franska 
namnformen är P4ase, vilken torde ligga bakom språnglistans Pegasie. 

Ett antal djur har fått namn efter högättade personer. Till denna grupp 
hör med säkerhet Printz Fredrich, Cronhielm, Gust. Hård (1708 Ströms-
holms hingstdepå G I: 4; namnet på denna häst skrevs 1707 a. st. G. 
Hårdh), Gyllenlöw, Gyllenstierna och Hegerflycht; vidare torde Hast-
fert, Horn, Den grå Horn, Hård(en), Bielken, Sopen, Sparren, Sölff 
Sparren (nusv. Silversparren) och Totten böra räknas hit, möjligen också 
Stenbock(en). Cronhielm bör vara uppkallad efter stallmästaren och 
kammarherren Salomon Cronhielm (1666-1724), Gust. Hård (G. Hårdh) 
efter hovstallmästaren Gustaf Hård (1654-1714); »han var en stor ryttare 
och lärde Prins Carl sedermera Carl XII att rida» (Elgenstierna bd 3 s. 
720). Gyllenlöw i det relativt tidiga materialet från Skokloster måste ha 
sitt namn efter någon Gyldenlöve. Detta ättenamn bars av de danska 
kungarnas utomäktenskapliga söner under 1600-talet. Mot bakgrund av 
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att hästporträtten på Skokloster anses vara målade vid mitten av århund-
radet bör djuret i fråga snarast ha uppkallats efter Kristian IV:s son Ulrik 
Kristian Gyldenlöve (1630-58), befälhavare i Köpenhamn under stadens 
belägring 1658, varunder han högeligen utmärkte sig. Mindre trolig är då 
namngivning efter Fredrik III: s son Ulrik Fredrik Gyldenlöve 
(1638-1704), från 1664 ståthållare i Norge. Han är känd från kriget mot 
Sverige 1675-79, särskilt i Bohuslän, den s. k. Gyldenlövefejden. Vilken 
framstående medlem av släkten Gyllenstierna som hingsten Gyllen-
stierna, nämnd 1696, fått sitt namn efter är ovisst. Flera personer finns 
att välja emellan; närmast kommer kanske överståthållaren m. m. Chris-
tofer Gyllenstierna (1639-1705) eller sedermera fältmarskalken Nils Gyl-
lenstierna (1648-1720) i fråga. Djurnamnet Hegerflycht i materialet från 
hovstallet 1694 förmodar jag ha något samband med adliga ätten Häger-
flycht. Om sedermera tullöverinspektören Nils Arvidsson Wenheim, år 
1675 adlad Hägerflycht (1635-1702), skriver Elgenstierna (bd 3 s. 765): 
»Han fick vid adlandet namnet Hägerflycht emedan han vid Börringe 
kloster i Skåne i konung Carl XI:s åsyn nedsköt med en lodbössa en högt 
upp i luften flygande häger.» Ridhästen Hegerflycht kan vara en gåva av 
eller köpt från honom. Hastfert förmodar jag snarast ha samband med 
fältmarskalken och generalguvernören Jacob Johan Hastfer (1647-95), 
som mycket utmärkte sig vid Lund, Landskrona och Kristianstad. Eller 
är efterleden ty. Pferd 'häst' och namnet betydande 'Den snabba häs-
ten'? Hingsten Horn omtalas 1700, 1705, 1708 och en »grå beskellarehest 
benembd Den grå Horn» 1706 (Strömsholms hingstdepå D I b: 1, 
G 1:3-4). Jfr »1 blackt Stoo, kiöpt af H:r Arwidh Horn», omnämnt i 
språnglistan 1700 (ibid. DI b: 1). Att den redan före 1700 kände och 
framstående Arvid Bernhard (Arwedh Berendt) Horn (1664-1742), sena-
re berömd som krigare och statsman, fått rid- och avelsdjur uppkallade 
efter sig är icke förvånande. En av de hingstar som 1693 inköptes från 
Spanien hette Hården, medan namnet på samma djur 1696 skrives Hård. 
Det är knappast fråga om samma beskällare Gust. Hård, vars namn 
behandlats ovan, men uppkallelse efter hovstallmästaren Gustaf Hård 
kan även i detta fall förmodas föreligga. Att en person Hård under äldre 
tid kunnat och i vissa dialekter fortfarande kan benämnas Hården är ju 
ett välkänt faktum. Talrika exempel på företeelsen möter hos Ekeblad 
(så exempelvis Ribbingen s. 37 och jfr Totten nedan) och i OGB. Ur 
verifikationerna 1694-97 har jag noterat namnet Bielken (Strömsholms 
hingstdepå G I: 1). Mot bakgrund av det nyss anförda synes namngivning 
efter någon medlem av ätten Bielke, då snarast Nils Bielke, ligga nära till 
hands att förmoda. Hovstallsräkenskaperna 1694 innehåller två djur med 
namnet Sopen, nämligen »G:1 Slädlöparen Sopen» och »Vnga Slädlö-
paren Sopen», verifikationerna från Strömsholm 1696 och 1697 en häst 
Sparren; jag antar samband med medlemmar av ätterna Soop och 
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Sparre. Hästen Sölff Sparren (nusv. Silversparren) kan ha namngivits 
efter en person tillhörande släkten Silfversparre. Den häst Totten på 
vilken Karl XI red i början av slaget vid Lund förmodar jag vara 
uppkallad efter någon berömd medlem av ätten Tott, t. ex. Gustaf II 
Adolfs »snöplog» fältmarskalken Åke Tott (1598-1640) eller snarare 
dennes son fältmarskalken och ambassadören i Paris m. m. Claes Tott 
(1630-74). Han omnämnes på flera ställen hos Ekeblad (i formen totten 
t. ex. s. 7, 19, 33) och avled i Paris året före utbrottet av kriget mot 
Danmark. Namnet Stenbock(en) förekommer i materialet från Skoklos-
ter, hos Waxberg 1964 och i verifikationerna från Strömsholm 1694-96. 
Det är ovisst om uppkallelse av olika ridhästar efter personer tillhörande 
ätten Stenbock eller om namngivning direkt efter djuret stenbock här 
föreligger. I förstnämnda fall tänker man snarast på riksamiralen Gustaf 
Otto Stenbock (1614-85) och dennes son den berömde Magnus Stenbock 
(trol. 1665-1717), segraren vid Hälsingborg och Gadebusch. 

En stor grupp namn utgöres av personbeteckningar. Jfr MASO 12 s. 
51 if., 64 f. Man finner sålunda namnen L'Empereur (även skrivet Am-
pereur, Ampero) 'Kejsaren', Bellamie, Capitein Leiutnant (även skrivet 
Capt:n Leut:n, nusv. Kaptenlöjtnanten), (Svenska) Cavallier(en), Cor-
netten, Corporalen (nusv. Korpralen), (Svarta) Drabanten, Le Dyc 
'Hertigen', Favorit, Fältmarskalk(en), Försten (nusv. Fursten), Garsson 
väl innehållande fra. garvon 'gosse, yngling, ung man', Generalen, 
Hostis innehållande lat. hostis, m. 'fiende', stonamnet Jungfrun, Mare-
chal (även skrivet Maresckal, Marschall), Monarque (även skrivet Mon-
arch, Monark), Monsieur, Näcken (även skrivet Necken), Pilten, Poj-
ken, Presten, Prince (även skrivet Prins), Quartermest:n (nusv. Kvarter-
mästaren), Riksmarskalk(en), Ryttmestaren, Soldat och Suc(ce)rin. Som 
synes förekommer flera namn i fransk form, andra i svensk. Exempel 
finns också på att samma hästnamn omväxlande skrives i fransk och 
svensk form, så Monarque: Monark och Prince: Prins. Några namn 
förtjänar en närmare kommentar. I Kaptenlöjtnanten ingår subst. kap-
tenlöjtnant, vilket i dåtidens Sverige användes dels om officer av grad 
närmast under kapten och närmast över löjtnant, vilken såsom ställföre-
trädare tjänstgjorde i kompanichefsbeställning som innehades såsom 
löneförmån av någon regementsofficer, dels i utvidgad användning om 
officer som (under olika tid med olika rang) var befälhavare (under viss 
tid omedelbart under konungen) för det (den) såsom ett kompani organi-
serade livgardet eller livdrabantkåren eller som var chef för något av de 
kompanier, vari livdrabantkåren senare var indelad (SAOB K 501 f.). 
Kavaljer, ingående i (Svenska) Cavallier(en) betyder 'herreman, i sht 
adelsman, tjänstgörande i hären el. vid hovet' (SAOB K 851f.). Jfr 
Snoilsky s. 30 i dikten Herr Jans likfärd: »Kavaljerer, vapenbröder!» 
Namnet Cornetten innehåller subst. kornett, en äldre officerstitel med 
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betydelsen 'innehavare av den lägsta officersgraden vid kavalleriet (mot-
svarande fänrik vid övriga truppslag)' (SAOB K 2450). Favorit var myc-
ket uppskattat som hästnamn och bars av flera djur. Det betyder snarast 
'Gunstlingen'. Ett likartat namn, säkerligen avseende ett sto, var Bella-
mie (fem.), medan Hostis synes vara mer påfallande som djurnamn. Var 
den så benämnda hingsten opålitlig och besvärlig i något hänseende? Jag 
har antecknat namnet åren 1700 och 1711. Gränsen mellan personbeteck-
ningar och benämningar, hänförande sig till utseende, färg eller annat 
karakteristiskt drag (se nedan), kan vara flytande. I samband med häst-
namnet Monsieur må nämnas, att i Frankrike den officiella titeln på 
konungens äldste bror länge var Monsieur. Den spanska hingsten 
Näcken (även skrivet Necken) omnämnes 1693, 1696 och 1700, en fåle 
Necken 1706. Namnet är best. form sing. av subst. näck, m. '(ondske-
fullt) manligt väsen som enligt folktron uppehåller sig i insjöar och 
vattendrag, oftast osynlig, stundom uppträdande i olika skepnader (i sht 
ss. en gubbe el. ss. en häst); ofta tänkt ss. mästare i fiol- el. harpospel' 
(SAOB N 1006f.). En kvartermästare, vilket subst. i best. form sing. 
ingår i namnet Kvartermästaren, var en (under)officer som hade att 
förbereda ett truppförbands inkvartering samt att (i samband därmed) 
handhava dess ekonomi, persedlar o. d. (SAOB K 3371). Suc(ce)rin är 
väl en form av fra. suzerain och betyder då ung. 'Fursten'. 

Folkslagsbeteckningar ingår i Araben, Italienern, Morian, Bruna Tur-
ken, Grå (Stutzörog) Turken och ev. Barben. Morian innehåller subst. 
morian, m. 'neger', eg. 'invånare i morernas land'. Jfr fartygsnamnet 
Morianen MASO 12 s. 51 f. Hästen uppges ha varit blåsvart. Som ovan 
antytts är åtminstone vissa namn inom denna grupp snarast benämningar 
antydande härkomst eller ras. I vart fall kan gränsen mellan benämning 
och verkligt egennamn ofta vara svår att draga. I många fall är den 
flytande. Hästar importerade från Norge eller av norsk ras kallades 
norrbaggar. Ur räkenskapsmaterialet från Strömsholm har jag exempel-
vis för år 1695 antecknat »4 Gula Norbaggar, 7 St. Röda Norbaggar, 8 St. 
Swarta Norbaggar, 6 Muus Blackota Norbaggar» (Strömsholms hingst-
depå G I: 1). Mot bakgrund härav är Swarta Norrbaggen i en utfodrings-
lista 1694 (ibid.) snarast väntat. Förhållandet är likartat vid uppkallelser 
efter (beteckningar för) invånare i landskap inom och utom Sverige. 
Hästar från Skåne, där ju uppfödningen var omfattande, benämndes ofta 
skåningar. Vi får därför hästar kallade Skåningen, Bruna Skåningen, 
Hwijta Skåningen och mutatis mutandis (Bruna Stutzören eller) Wästgö-
ten, Gascon 'Gascognaren', Bruna Podolliern, Grå Podolliern. Podolien 
är ett landskap i västra Ukraina och känt för boskaps- och hästuppföd-
ning. Under podolisk SAOB P 1335 anföres ett belägg ur riksrådsproto-
kollet 1643: »Marskalken ... begärade 3 000 Rdr till podoliske hestars 
upköpande.» Till denna grupp torde också Oldenburgen i materialet från 
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Skokloster böra föras. Jfr ty. Oldenburger, bildat till det förutvarande 
delstatsnamnet Oldenburg. Området är känt som grevskap sedan 1000-
talet. Oldenburg är stamland för den danska kungaätten. Jfr skepps-
namnet Oldenburg (1644), MASO 12 s. 79. I Oldenburg har en 
mycket betydande nötboskaps- och hästuppfödning ägt rum. En tidigt 
utvecklad särskild hästras med ursprung härifrån finnes. Finske släd-
löparen kan sägas innehålla en ursprungsangivelse. Jfr nedan. Den 
nu diskuterade namngruppen framstår som en av de ålderdomligaste i 
materialet. 

Direkta uppkallelser efter länder och städer är mer sällsynta. Jag har 
antecknat Madrid (även skrivet Madrit) och Seville (även skrivet Sivillie, 
Sivilie), namn på två spanska hingstar inköpta 1693, samt Ungern 1694. 
Hingsten Seville är naturligtvis uppkallad efter staden Sevilla. En klip-
pare Cronberg 1696 kan ha fått namn efter staden Kronberg (Cronberg) i 
Hes sen-Nas sau . 

Namngivning efter djur förekommer i viss utsträckning. Säkra fall är 
Biörn(en), Dromedarius (även skrivet Droumedarius, Drumdarius), 
Falck, Falken, Gal(l)ten, Hiorten, Leijon, Tigern och Blå Tigern samt 
hingsten Markatta(n). Dromedarius var i slutet av 1600- och början av 
1700-talet av beläggen SAOB D 2186 att döma den vanliga formen av 
nusv. dromedar 'enpucklig kamel'. SAOB:s äldsta belägg är från 1682. 
Hingsten Dromedarius nämnes 1704-16; möjligen är det fråga om två 
olika djur med samma namn. Beskällaren Drumdarius ankom till Ströms-
holm ifrån »Kongl. arm&n» den 4 oktober 1704; den kastanjebruna 
Drumedarius undan Fältmarskalk(en) nämnes 1716 (Strömsholms hingst-
depå G I: 3, G I: 5). Att namnet var uppskattat i början av 1700-talet visas 
också av att en fregatt från 1708 hette Dromedarus (MASO 12 s. 67). 
Beskällaren Markatta(n) undan Favorit uppges vara född 1701 och om-
nämnes 1707-08, 1711 (Strömsholms hingstdepå G 1:4). Subst. markatta, 
f. el. reale, best. -an, pl. -or, förr även markatt, m. el. reale, best. -en, pl. 
-er, avser ju en apa av släktet Cercopithecus Erxl. (SAOB M 328). Att en 
hingst kan heta Markatta(n) är påfallande men kan bero på den vacklan 
mellan bruket av markatta och markatt som av SAOB att döma rått i 
språket omkring år 1700. Jfr belägget »Markattar finnes mest i Huusen 
hos the Rijke» (1685), SAOB a. st. Var hästen mycket livlig? Ett danskt 
skeppsnamn Markatten från 1644 nämnes MASO 12 s. 79. En av de 
hingstar som inköptes från Spanien 1693 hette Basilisquen. Den var 
uppkallad efter fabeldjuret basilisk, som troddes döda genom sin blick 
och giftiga andedräkt och genom sitt väsande skrämma allt levande bort 
ur sin närhet (SAOB B 474). Namnet passar utmärkt för en stridshäst. 
Om Stenbock(en) se ovan. Måhända hör en i verifikationerna för år 1697 
(Strömsholms hingstdepå G I: 1) nämnd beskällare Aquila, som levde 
1677, till här behandlade grupp, såvida namngivning skett med tanke på 
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betydelsen av lat. aquila 'örn' och icke efter stjärnbilden Aquila 'Örnen'. 
Jfr Cronan (nusv. Kronan) nedan. 

Uppkallelser efter vapen är märkligt nog sällsynta. Jag har blott 
påträffat Pampen i materialet från hovstallet 1694. Subst. pamp betyder 
'(stor) huggvärja' (SAOB P 106f.). Också benämningar på riksregalier 
drog man sig tydligen för att använda vid namngivning av hästar. Hos 
fartygsnamn är det annorlunda, se MASO 12 s. 59 f. Men linjeskepp är 
också större och beständigare klenoder och härligheter än aldrig så 
dyrbara avelsdjur och stridshingstar. Den spanska hästen Cronan (nusv. 
Kronan), inköpt 1693, nämnd också 1695-96 (Strömsholms hingstdepå 
DI a: 1, G I: 1) skänktes tydligen snart till den tidigare nämnde stallmäs-
taren m, m. friherre Salomon Cronhielm, vilken ägde djuret 1695. Dess 
namn kan ha anknytning till stallmästarens släktnamn. Föreligger en 
liten ordlek? Har någon med betydligt högre rang än Cronhielm behagat 
skämta en smula med denne? Det kan dock ej uteslutas, att hästen fått 
namn efter stjärnbilden Kronan. Jfr Aquila ovan. 

Abstrakta substantiv kom i viss utsträckning till användning vid namn-
givningen. Hingstar som hette Courage (även skrivet Corage) 'Modet', 
Fortuna 'Lyckan' och Sperance 'Hoppet' finns i materialet. 

En ålderdomlig typ av benämningar som kan övergå i egennamn 
hänför sig till djurens utseende, färg, egenskaper eller funktion. Alexan-
der den stores häst hette sålunda Bukefalos (lat. Bucephalus), eg. 'Oxhu-
vud(et)'. Namngivning av detta slag torde man kunna finna hos de flesta 
folk som bedriver boskapsskötsel. Om övergång av appellativer till 
egennamn se t. ex. Wackernagel i Germania 4 s. 129 ff., 5 s. 290 ff. 
»Urspriinglich sind es natiirlich meistens Appellativa, hergenommen von 
äussern und innern Eigenschaften des Tieres, von der Farbe, vom 
Wuchs, von der Gangart, von der Sinnesart — wenn man so sagen darf — 
u. ähnl.» (Kahle, IF 14, 1903, s. 138). Typen finns givetvis också hos 
personnamn, särskilt binamn; talrika exempel ges av Janz&I i NK 7, 
1947, s. 50ff. Den höga åldern hos dessa benämningar framgår av Kahles 
exempel på (mytiska) husdjursnamn ur sanskrit och grekiskan, a. a. s. 
139. Fornvästnordiska hästnamn av denna typ återfinns ibid. s. 154 ff. 
Från Gustaf Vasas tid har vi exemplet Kalhalsen ovan not 6. I materialet 
från karolinsk tid finns Barben (hit?), Foxen, Siden Swantz (även skrivet 
Sidensvants), Brandklipparen, Skiuthästen (säkert fel för *Skiutzhäs-
ten), Finske slädlöparen (jfr ovan), Grå Slädlöparen, Stora bruna Släd-
löparen, Stutzören, Bruna Stutzören, Lilla Stutzören, Lilla Swarta 
Stutzören, Store Stutzörn. Om G:l Slädlöparen Sopen, Vnga Slädlö-
paren Sopen samt Probersten, se ovan och nedan. Till denna grupp vill 
jag också räkna Bellair, Bellface, Satin, Dul(l)cop och Fripungh. Vissa 
av namnen förtjänar en närmare kommentar. Foxen är best. form av 
subst. fux 'häst som har rödaktig el. rödbrun färg' (SAOB F 1856). Om 
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Brandklipparen, antecknad ur 1696 års stallstats räkenskaper (Ströms-
holms hingstdepå GI: 1), har Snoilsky skrivit en berömd dikt (s. 68 ff.), i 
vilken han gjort djuret till en symbol för svenska folket, som troget följt 
Karl XI och Karl XII från Lund till Fredrikshall. Jag citerar: »Det var då 
decembersnön kring Lund / i rödaste tö försmalt, / ... Den elfte Karl i 
sin kämpakrets / i fäktandet främst var med, / hans krona hängde på 
väijans spets, / där livregementet stred. / Brillant, en skänk ur kung 
Ludvigs stall, / en häst för parad och ståt, / förmådde ej mer vid 
trumpeternas skall / att bära sin herre framåt. / En annan fåle i hast fick 
tas; / en ryttare sprang av sin häst: / 'tag Blacken — han är blott av 
bonderas / men står sig båd' längst och bäst'. » Längre fram i dikten heter 
det: »Och höjdes i natten ett vådeldsrop, / på stadens fjärmande malm, / 
han sågs i det släckande gardets hop / bland brakande bjälkar och kvalm; 
/ Och då han nu var en huvudfigur / sen gammalt i eld och brand, / 
'Brandklipparen' nämndes det trogna djur / utöver allt Sveriges land.» 
Skalden har givetvis i flera fall utnyttjat sin licentia poetica. I slaget vid 
Lund red Karl XI på Totten och Brillant. Det av mig genomgångna 
materialet utgör ej underlag för en skildring av Brandklipparens levnads-
historia. Det synes dock mindre troligt att han varit född redan 1676 och 
burit namnet Blacken, innehållande adj. black 'blekt rödgul, blond; 
ljusgrå, grådaskig' (SAOB B 2985 f.). Brandklipparen kan bedömas som 
en benämning, vilken övergått till egennamn. Senare leden är det ovan s. 
89 nämnda klippare, m. SAOB B 4149 redovisar ett subst. brandklippare 
'visst slags mindre (särsk. ss. ridhäst använd) brandfux'. Ordet brandfux 
(av ty. Brandfuchs) definieras som 'på visst sätt rödfärgad häst'; »har 
rödt, starkt i brunt stötande lod (dvs. hårbeklädnad), hvaraf spetsarne se 
ut som de voro svedde; svartbruna extremiteter» (SAOB B4147). Jfr ock-
så adj. brandig (om färg på boskap) 'rostbrun med mörkare tvärstrim-
mor; rödbrokig' (SAOB B 4158), Benson s. 177 brandot om ett svart-
brun- el. svartrödrandigt kreatur; »till subst. brand i konkret bet.». I Bo-
huslän är brandot 'strimmig, rödbrun med svarta strimmor' väl belagt. 

Skiuthästen (*Skiutzhästen) är helt enkelt subst. skjutshäst i best. 
form. Ordet betyder 'häst använd vid eller avsedd för skjutsning; företrä-
desvis (förr) om en gm skjutsväsendet tillhandahållen häst' (SAOB 
S 4298 f.). Ordet slädlöpare som ingår i Finske slädlöparen, Grå Slädlö-
paren, Stora bruna Slädlöparen, G:1 Slädlöparen Sopen, Vnga Slädlö-
paren Sopen betyder 'snabb slädhäst' (SAOB S 7162) och anger liksom 
*Skiutzhästen djurets funktion, dess (huvudsakliga) användning. Beträf-
fande Probersten, antecknat 1694 och 1696, må framhållas, att en så 
benämnd häst måhända kunnat vara besvärlig att rida, att den s. a. s. 
prövat ryttarens skicklighet. Troligare är dock att benämningen avsett en 
proberhingst 'hingst använd för att utröna huruvida ett sto är brunstigt 
eller icke' (SAOB P 1924). Belägget för proberhingst i SAOB är från 
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1870, vilket dock ej i sak utgör hinder för den här föredragna tolkningen. 
I vilket fall som helst ansluter sig Probersten till de exempel som anger 
funktion. I Stutzören, Bruna Stutzören, Lilla Stutzören, Lilla Swarta 
Stutzören och Store Stutzörn ingår subst. stutsör, m. (av ty. Stutzohr). 
Detta är s. a. s. en terminus technicus och betyder 'häst med korta 
(avkortade, stubbade) öron'. I SAOBArkiv finns ordet belagt åren 
1687-1707.9  Motsvarande feminina ord är stutsöra, belagt i exemplet »1 
Stycke Brun Stutzöra af Gynteroth» 1694 (Kungl. Maj:ts hovstall 
G la: 40 s. 3). Adj. stutsörog 'försedd med korta (avkortade, stubbade) 
öron' är från nyssnämnda år och källa känt genom »gråå Stutzörog 
Turken». Bellair och Bellface är franska namn; det förra kan snarast 
återges '(med) vackert utseende, fager', det senare är en form av fra. bel-
face 'häst med vit bläs'. Satin är '(slätt och glänsande tyg av) siden'. 
Dul(l)cop synes vara en sammansättning, där senare leden -cop motsva-
rar Ity. Kop 'huvud'. Förleden är då adj. doll, du!! (mlty. dol, doll) 
'förvirrad, ursinnig, galen; övermodig, förmäten' (SAOB D 1902 f.). Ett 
*Dollkop (högty. *Tollkopj) bör väl snarast återges 'Tokskallen, Galen-
pannan'. Fripungh antecknat från 1696 är svårbedömt. Jag förmodar 
dock, att en förvanskning av fra. fripon, m. 'skälm, slyngel; bedragare; 
tjuv' el. adj. fripon 'slyngelaktig, bedräglig, skälmsk' föreligger. 

En av de hingstar som inköptes från Spanien 1693 bär det stolta 
namnet Sanspareille (sic!). Det är fråga om hingst nr 1 i förteckningen 
över dessa; djuret har noterats 1696 med namnformen Semparel, 1700 
Samparell och 1709 Samparelie (Strömsholms hingstdepå DI a: 1, G I: 1, 
DI b: 1, G I: 4 fol. 192). Hingsten störtade enligt senast a. st. den 30 
september 1709. Namnet innehåller fra. pareil(le) och betyder 'utan like, 
»Makalös»'. För att kunna leva upp till ett sådant namn måste Sanspa-
reille ha varit ovanligt ståtlig. Ett annat påfallande namn är Plumage 
(även skrivet Plomage, Plomasie). Namnet bars av en eller flera hästar 
åtminstone åren 1703-16 (Strömsholms hingstdepå G 1:3-5). Plumage 
undan Hercules har jag antecknat 1716. SAOB anför under uppslagsor-
det plymasch P 1256 också de olika former vari här diskuterade namn 
uppträder. I namnet ingår plumage, plymasch 'plym; knippe av plymer, 
fjäderbuske; kantprydnad på uniformshatt, tillverkad av strutsens dun-
fjädrar'. Ordet är ett lån från fra. plumage, en fågels fjäderskrud. Etymo-
login på hästnamnet är alldeles klar. Ett hingstnamn *Fjäderbusken 
torde vara svårt att anträffa i våra dagar. 

Från år 1696 har jag antecknat hästen Schaberaquen (Strömsholms 
hingstdepå G I: 1). Den nusvenska formen är Schabraken. Subst. scha-
brak betyder 'stort oftast mer el. mindre praktfullt färgat och utstyrt 
tygstycke el. täcke, anbragt el. avsett att anbringas på hästs rygg (under 

9  Benäget meddelande från ordboksredaktören fil. dr Sture Hast den 21 februari 1983. 
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el. över sadeln), (praktfullt) hästtäcke el. sadeltäcke; stort, färgrikt 
tygstycke el. praktfull vävnad el. matta o. d.; åbäke' (SAOB S 1321 f.). 
Brukade hästen vid högtidliga tillfällen bära ett särskilt praktfullt scha-
brak? Troligare är att vi har att göra med en ellipsbildning. Ett *Scha-
brakhästen e. d. bör ha kunnat kallas Schabraken. Hästen kan ha haft en 
viss färg på (ett parti av) ryggen och sidorna som liknat ett schabrak. Jfr 
sammansättningen schabraktapir; detta djur har en schabrakformig fläck 
på rygg och sidor. 

Den största gruppen av namn utgöres av adjektiv med i allmänhet 
berömmande innebörd. Hit hör sålunda Nobell innehållande nobel 'ädel, 
förnäm; värdefull, utmärkt' (SAOB N 597f.), Näswijs till näsvis 're-
spektlös; övermodig; nätt, prydlig' (SAOB N 1191f.) och Resolut (även 
skrivet Risolut). Adj. resolut betyder 'beslutsam; modig' (SAOB 
R 1433). Huvuddelen av de adjektiviska namnen har rent fransk form. Vi 
finner Aimable identiskt med fra. aimable 'älskvärd, vänlig' och Allert, 
vilket namn innehåller adj. alerte 'vaksam; vaken; rask; pigg, munter'. 
Araganto har jag antecknat från 1715-16; namnet bör väl vara nära 
besläktat med arrogant 'förmäten, övermodig; oförskämd'. Namnet Be-
lot kan knappast vara annat än en skrivform av bellot 'smånätt, täck; 
söt'. Med Bizar (även skrivet Bizarre) jfr fra. bizarre 'underlig; ovanlig'. 
Brillant hette Karl XI:s vita häst; namnet (avseende detta eller ett annat 
djur) skrevs också Brillian(t); brillant betyder 'glänsande, strålande, 
lysande'. Contant innehåller adj. content 'nöjd, glad' och Courageux 
(även skrivet Courasios) betyder 'modig, tapper; flitig, uthållig'. Med 
namnet Fidel jfr fra. lid& 'trogen, trofast; pålitlig'. Det fanns en hingst 
som hette Fortun, vars namn väl har samband med adj. fortun 'lycklig, 
lyckosam'. Beskällare kunde heta Galant och Genereux, namn identiska 
med adjektiven galant 'hövlig, artig; belevad; behaglig; elegant' m. m. 
och genereux 'ädel; givmild'. Hästnamnet Gentil har också anträffats 
med skrivningarna Genthil och Chantill; till grund för namnet ligger adj. 
gentil 'nätt, söt; snäll, vänlig'. Modeste innehåller adj. modeste 'blyg-
sam, anspråkslös'. Moutton kallades en spansk hingst, nämnd 1693, 1696 
och i formen Muttoun 1700 (Strömsholms hingstdepå DI a: 1, G I: 1, 
DI b: 1). Namnet kan knappast innehålla annat än fra. mouton, vilket 
som subst. betyder 'får', som adj. 'fåraktig' men också 'from, foglig'. 
Substantivet kan ej komma i fråga. Namnet Mouton måste innehålla 
adjektivet i bet. 'from, foglig' och vara att jämföra med exempelvis 
Gentil. Nils Bielke red i slaget vid Lund på stoet Plaisante. Namnet är 
feminin form av adj. plaisant 'angenäm, behaglig' m. m. Solide innehål-
ler adj. solide 'fast, stark, stadig, pålitlig'. Vigureux, en »gammal och 
förlamad häst» omnämnes 1694; samma namn förekommer även i 
språnglistan 1700 men också 1715-16, då i formen Viguereux (Ströms-
holms hingstdepå G I: 1, DI b: 1, G I: 5). Det måste vara fråga om åtmins- 
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tone två olika djur som burit samma namn. Detta är identiskt med fra. 
adj. vigoureux 'stark, kraftig, duktig'. I hästnamnet Morello, vilket jag 
har antecknat från 1715-16 (Strömsholms hingstdepå G I: 5) synes det 
italienska adjektivet morello 'svartbrun', en avledning till det under 
Morian nämnda mor, föreligga. Jfr morell SAOB M 1358. Fra. moreau 
adj., fem. morelle betyder '(beck)svart (om häst)' och subst. moreau, m. 
'(beck)svart häst'. 

Att gränsdragningen mellan hästnamn bildade till subst. resp. till adj. 
kan erbjuda problem framgår av det ovan diskuterade Fripungh. Andra 
exempel härpå erbjuder namnen Galliart, antecknat från 1697 och 1709 
samt Con querant, Souverain och Superbe, vilka jag noterat 1715-16 
(Strömsholms hingstdepå G I: 1, G I:4-5). Galliart måste innehålla fra. 
gaillard. Som adj. betyder detta 'rask; kraftig; hurtig; munter; livlig', 
som subst. 'muntergök; kärnkarl, karlakarl'. Förmodligen ingår adjekti-
vet i hästnamnet, antydande att hästen varit eller borde vara munter, 
»framåt, på bettet». Con querant innehåller fra. conqu&ant, subst. och 
adj. Den substantiviska betydelsen 'erövraren' ligger närmast till hands. 
Innehåller Souverain subst. fra. souverain, m. 'statsöverhuvud, härska-
re' eller adj. fra. souverain 'högst; oöverträfflig'? Båda förklaringarna är 
möjliga. Dock pekar namn som Monarque och Försten mot substantivet 
och betydelsen 'Härskaren'. Namnet Superbe kan betyda 'stolt, över-
modig, högfärdig' men också 'övermod, högfärd, högmod'. I detta fall är 
anknytningen till adj. superbe och icke till det likalydande substantivet 
troligast. 

Substantiverade adjektiv föreligger i Näshwisen och Näshwisan 
(nusv. Näsvisen, Näsvisan) i materialet från hovstallet 1694. Här förelig-
ger maskulin resp. feminin bildning till adj. näsvis, nämnt ovan vid 
behandlingen av hästnamnet Näswijs. Som framgår av det återgivna 
utdraget ur källan var Näsvisan ett brunt sto. 

Namnet Friskupp, -opp 1697, 1700 (Strömsholms hingstdepå G I: 1-2) 
är möjligen ett imperativnamn; är Kortom i materialet från Skokloster 
bildat till adj. kort? Det förefaller rimligast. 

Ett antal namn kvarstår som mer eller mindre dunkla. De redovisas 
nedan med årtal för belägget ur Strömsholms hingstdepås arkiv inom 
parentes. Namnen är följande: Britgieus (1711). Flambian undan Favorit 
(1716; samband med fra. flamboyant 'flammande, gnistrande'?). Fron-
tineau (1693, även skrivet Frontino 1704-05; ingår fra. front 'panna'?). 
Frontmeau (1696, 1700, även skrivet Frontmo 1703; samband med fra. 
front 'panna'?). Gol(l)tan (1696, 1707-08). Minion (1693, 1706, 1711; det 
är fråga om en hingst, varför anknytning till fra. mignon får anses 
osäker; betydelsen 'favorit' hos mignon, m. är möjlig och har paral-
leller). Negeril (1700 med syftning på 1684, då beskällaren med detta 
namn levde; samband med spa. negrillo 'liten neger, negerpojke'? Se 
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SAOB N 447 f.). Pisagie (1708-09). la Plott (1715). Reb(b)ener (1694, 
1704-05; samband med reben- i rebensvart 'svart färgämne framställt 
genom förkolning av kvistar och stammar av vinstockar, pressåterstoder 
från vinberedning o. d.'? SAOB R 467). »1 klippare kallad Snolskis» 
(1695; här föreligger knappast ett hästnamn eller ens en hästbenämning 
utan genitiv av släktnamnet Snoilsky; »en klippare som kallas Snolskis», 
underförstått klippare, (rid)häst e. d.; det är naturligtvis ovisst vilken 
medlem av ätten von Snoilsky som »Snolskis» syftar på, men man 
kommer att tänka på Carl von Snoilsky, född 1678, page hos konung 
Karl XI, fänrik vid livgardet 1697, löjtnant 1700, stupad i slaget vid 
Klissow den 9 juli 1702). Sosa (1697, 1700). »1 klippare Turumbull 
benembd» (1700; är namnet engelskinfluerat? Turnbull?). 

Som framgått av det föregående förekommer såväl maskulina namn 
(t. ex. Bielken, Cornetten, Näsvisen, Brillant) som feminina (t. ex. Jung-
frun, Bellamie, Näsvisan, Plaisante) i materialet. De feminina namnen 
bäres av ston. Det finns också exempel på att en hingst i någon källa fått 
en feminin fransk form i stället för den väntade maskulina, så Sanspa-
reille (Strömsholms hingstdepå DI a: 1). Man har väl helt enkelt skrivit 
fel form. Fall av mer eller mindre klar stavning efter uttalet finns också, 
t. ex. formerna Ampereur, Ampero för L'Empereur. Exempel som G:l 
Slädlöparen Sopen: Vnga Slädlöparen Sopen; Bruna Podolliern: Grå 
Podolliern; Horn: Den grå Horn; (Svenska) Cavallier(en); Skåningen: 
Bruna Skåningen: ~Yta Skåningen illustrerar en annan företeelse. Djur 
kan ha namngivits i förhållande till, i relation till, varandra. Motsvarande 
princip är väl känd från fartygsnamngivningen. Sådana namn, vid vilka 
detta förhållande kan konstateras eller med skäl förmodas, har jag, 
MASO 12 s. 38, benämnt relationsnamn. Existensen av ett relations-
namn antyder alltid, att minst två referenter samtidigt finns i vilkas namn 
samma (grund)ord ingår. 

Exemplen Favorit, Stenbocken och Monarque (Monarch, Monark) 
samt Brill(i)ant från 1676 och 1693 får illustrera, att vissa namn var 
särskilt uppskattade och gavs åt olika hästar efter varandra. Jfr krigsfar-
tygens traditionsnamn, varom t. ex. MASO 12 s. 21. En studie över 
namnskicket hos hästarna inom Kungl. hovstallet över en längre period 
skulle säkert ge många exempel på företeelsen. 

De hingstar, ston och valacker, vilkas namn behandlats i denna upp-
sats får med få undantag förmodas ha varit ädla och dyrbara djur. De har 
ägts av Kungl. Maj:t och av rikets stormän och har använts som ridhäs-
tar i fred och i krig, för avel och i ceremoniella sammanhang samt i vissa 
fall som vagnshästar och slädlöpare. Några få namn har anknytning till 
antik mytologi och hjältehistoria. Det är då fråga om uppkallelser efter 
gudar (Apollo), sagohästen Pegas, berömda krigare ur grekisk hjältesaga 
(Achilles, Hector) och kända härförare ur romersk historia (Marcellus). 
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Åtskilliga djur bär namn efter högättade personer. Det är då prinsar, 
fältmarskalkar och generalguvernörer, ambassadörer, (hov)stallmästare 
och andra på något sätt bemärkta män, vilka hedrats genom en uppkal-
lelse. Fallet Gyllenlöw visar, att också namngivning efter en berömd 
fiende till Sverige, en Gyldenlöve, kunnat äga rum. De talrika personbe-
teckningar som ingår i namnmaterialet har i de flesta fall en upphöjd 
prägel med anknytning till olika beteckningar för statsöverhuvud, rikets 
högsta ämbeten och andra befattningar av rang, särskilt inom krigsmak-
ten. Det martialiska inslaget i namnförrådet är över huvud taget starkt. 
Personbeteckningar utan anknytning till höga ämbeten eller militärvä-
sendet förekommer dock inom den här diskuterade gruppen, som t. ex. 
Näcken, Pilten, Pojken och Presten. Ett antal benämningar med anknyt-
ning till djurens härkomst, ras eller ursprungsort finns. Typen är ålder-
domlig. Här avspeglar sig kulturkontakter och handelsförbindelser delvis 
av gammalt datum, sträckande sig från Finland till Afrika, från Frankrike 
till Podolien, från Norge till Arabien. De djur efter vilka hästnamn givits 
är starka, snabba och fruktade, i ett par fall exotiska. De få namn i vilka 
abstrakta substantiv ingår antyder positiva egenskaper och goda förvänt-
ningar. En ålderdomlig typ av benämningar hänför sig till djurens utseen-
de, färg, annat karakteristiskt drag, eller till deras funktion. Den största 
gruppen namn utgöres av adjektiviska sådana. Innebörden är i övervä-
gande antalet fall berömmande. 

Ett påfallande drag är det starka franska inslaget i namnskicket, 
märkbart redan i materialet från Skokloster med exemplen Le Dyc, 
Aimable, Galant, Fidel och Monarque. År 1676 finner vi Plaisante och 
Brillant. I Strömsholmsmaterialet anträffas, som av framställningen 
ovan framgått, många exempel. De franska eller franskinfluerade nam-
nen återfinns dels bland dem som utgöres av personbeteckningar, dels 
och framför allt bland de adjektiviska namnen. Bland franska linjeskepp 
var namn som Ferme, Solide, Brave särskilt populära just under 1600-
talet (MASO 12 s. 18). Det kan inte råda något tvivel om att namngivarna 
var högt bildade personer tillhörande rikets aristokrati. De hade goda 
kunskaper i för statsmän, diplomater och ämbetsmän väsentliga ämnen 
och behärskade olika europeiska språk. WesAn har (1948 s. 94) framhål-
lit, att fram emot mitten av 1600-talet börjar franskan komma i bruk inom 
de mera aristokratiska kretsarna vid sidan av tyskan, detta som en följd 
av de politiska och militära förbindelserna med Frankrike och den 
franska kulturens ledande ställning i Europa alltifrån Ludvig XIV:s tid. 
Sverige och Frankrike var alltsedan slutet på 1630-talet i förbund med 
varandra. Svenska adelsmän företog talrika studieresor till Frankrike, 
och det var vanligt att svenska officerare där studerade krigskonst och 
fortifikation. Ofta tjänstgjorde de någon tid i franska armén. Det rege-
mente som sedermera benämndes Royal su&lois tillkom 1690. Nyligen 
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har Carl Göran Andrx pekat på franska förebilder för Karl XI:s reformer 
inom den militära utbildningens område (SaS 1981 s. 16 ff.). Måhända 
har vi i namnskicket hos de ädla djur, vilkas porträtt kan beskådas på 
Skokloster, Gripsholm och Strömsholm och vilkas namn återfinnes i 
arkivhandlingar från Kungl. hovstallets och Strömsholms hingstdepås 
resp. arkiv och i brev från karolinska krigare, ett material vari tenden-
serna till franskt inflytande i svenska språket tidigast kan spåras. All-
mänt sett speglar detta material kulturinflytelser från olika håll. Det 
förtjänar påpekas, att av 24 spanska hingstar från 1693 bar endast två 
namn med spansk anknytning, nämligen Madrid och Seville, uppkal-
lelser efter de kända städerna; i sistnämnda fall är namnformen dessutom 
fransk. 

Namngivningen av hästarna har uppenbarligen ägt rum i Sverige. 
Detta gäller även beträffande importerade djur, såsom de på flera ställen 
omnämnda spanska hingstarna. I vissa fall (t. ex. Morian, Blå Tigern, 
Swarta Drabanten) har ju namnet samband med djurets färg. I andra 
exempel anger namnet härstamningen eller önskan om (eventuellt före-
komst av) en genom namnet antydd (god) egenskap. Många av namnen 
är emellertid rena uppkallelser. Namngivningen kan på grundval av 
materialet förmodas ha skett relativt kort tid efter det att djuret fötts eller 
förvärvats. Man måste räkna med att ändringar av namn (eller namnby-
ten) i åtskilliga fall kunnat äga rum (så vid relationsnamn och vid sådana 
benämningar som *Skiutzhåsten, Probersten). 

Av materialet framgår också, att djurens höga status avspeglar sig i 
namnen. De som åsatt namnen har i hög grad haft rikets storhet och 
höghet för ögonen. Namngivningen har varit en viktig angelägenhet. 
Djuren i hovstallet och vid Strömsholms hingstdepå har rimligtvis fått 
sina namn av hovstallmästaren. Ibland får man en känsla av att konung 
Karl XI personligen intresserat sig för namnsättningen (se t. ex. under 
namnet Kronan ovan). Belägg finns för att han genom särskilda, av 
honom undertecknade beslut förärade avelsdjur till förtjänta personer (så 
Cornetten till greve Johan Gabriel Stenbock, Foxen den 30 mars 1696 till 
ryttmästaren Georg Lybecker). 
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sarers redaktionskommitté. Eksjö 1975. 
Littorin, Sven, 1975: Hästarna. (Kungl. Smålands husarregementes historia, s. 

294-315.) 
LLA = Landsarkivet i Lund. 
MASO = Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning. 1-. Göteborg 1937-. 
MoM = Maal og Minne. 1-. Kra (Oslo) 1909-. 
NK = Nordisk Kultur. Samlingsverk utg. med understöd av Clara Lachmanns 

fond under redaktion av J. BrOndum-Nielsen, 0. von Friesen, M. Olsen ... 
1-30. Sthlm 1931-56. 

Nordlander, J., 1880: Norrländska husdjursnamn. (SvLm 1879-81, s. 371-428.) 
OGB = Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 1-. Göteborg 1923-. 
SAOB = Svenska Akademiens Ordbok. Lund 1898-. 
SAOBArkiv = Språkprovssamlingar hos Svenska Akademiens Ordboksredak- 

tion, Lund. 
SaS = Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Årsbok. Uppsala 1932-. 
Skaraborgs läns landskontor: Skaraborgs läns landskontors arkiv, serie G VII bb, 

volymerna 1-2, 7-9 (i GLA). 
Snoilsky, Carl, 1955: Svenska bilder. Med förklarande noter av Gustav H. 

Kökeritz. 28 uppl. Sthlm. 
Strömsholms hingstdepå: Strömsholms hingstdepås arkiv, serie DI a, volym 1; 

serie D Ib, volym 1; serie G I, volymerna 1-5 (i ULA). 
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Söderwall, K. F., 1884-1918: Ordbok öfver svenska medeltids-språket. 1-2: 1-2. 
Lund. 

Tiberg, Nils, 1972: Estlandssvenska husdjursnamn. Uppsala. (Acta Academiae 
Regiae Gustavi Adolphi. LI. Estlandssvenskarnas folkliga kultur. 7.) 

Tingsten, Lars, 1926: Slaget vid Lund den 4 december 1676. (Karolinska Förbun- 
dets Årsbok 1926, s. 5-52.) 

ULA = Landsarkivet i Uppsala. 
VaLA = Landsarkivet i Vadstena. 
Waxberg, Henry, 1964: Strömsholms stuteri. Sthlm. 
— 1973: Hästen i det karolinska rytteriet. Studier i det indelta rytteriets hästhåll- 

ning. Sthlm. 
WessCn, Elias, 1948: De nordiska språken. 3 uppl. Sthlm. 
Virén, Fritz, 1911: Svenska husdjursnamn. Björkvik (tr. Nyköping). 

Summary 
Hugo Karlsson, Horses' names in Sweden 1654-1718 

By way of introduction an account is given of the various kinds of sources which 
provide evidence on horses' names (i.e. the names of stallions, mares and 
geldings) from past centuries. Certain kinds of archive documents, preserved in 
Swedish government record offices, contain material from the nineteenth cen-
tury. Horses' names from the times of Charles X, XI and XII of Sweden, i.e. 
1654-1718, towards the end of the Age of Greatness, are known from such 
sources as officers' letters and diaries, portraits of horses at such palaces as 
Skokloster, Gripsholm and Strömsholm, and, above all, documents preserved in 
the archives of the Royal Stables and of the Strömsholm stud-farm and stallion 
centre. Horses mentioned in sources of this kind were valuable thoroughbreds. 

A number of horses' names from the period 1654-1718 are considered in this 
article. Some allude to classical mythology and heroic literature (e.g. Pegas, 
Achilles, Apollo, Hector, Marcellus); a number of horses bore the names of 
noblemen and princes (e.g. Printz Fredrich, Cronhielm, Gyllenlöw, Heger-
flycht). A large group of names consists of designations of office or rank, such as 
L'Empereur, Cornetten, Drabanten, Fältmarskalken, Fursten, Generalen, Mo-
narque, Riksmarskalk(en), Ryttmestaren and Soldat (`Emperor', 'Second Lieu-
tenant', `Bodyguard', 'Field Marshal', 'Prince', 'General', `Monarch', `Marshal 
of the Realm', Taptain of Horse', `Soldierg. Both Swedish and French forms of 
these names are found. There are also instances of the same horse's name being 
used in French and Swedish alternately: thus, Monarque : Monarch, Prince : 
Prins. Names of nationalities were used in some cases (e.g. Araben, Morian, 
Turken), while other horses were named after (terms for) inhabitants of prov-
inces either of Sweden or of other countries (e.g. Skåningen, Bruna Skåningen, 
Gascon, Grå Podolliern, Oldenburgen—`Scanian', 'Brown Scanian', `Gascon', 
'Grey Podolian', `Oldenburgerg. Some horses were named after other animals, 
e.g. Biörn(en), Dromedarius, Falken and Tigern (.13ear', `Dromedary', 'Falcon', 
'Tiger'). One stallion, Basilisquen, took its name from the fabulous reptile the 
basilisk. An archaic name type, including Barben, Siden Swantz, Brandklip-
paren, Stutzören, and Finske slädlöparen (`Barb', 'Silk Tail', Thestnut or Bay 
Horse', Trop-Ear', and Tinnish Sleigh Horse'), alludes to the appearance, 
colour, qualities or functions of the horse in question. The largest name category 
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consists of adjectives, generally of a complimentary character: e.g. Nobel!, 
Näswijs (Pere), Aimable, Allert, Briljant, Courageux, Plaisante, and Vigureux. 
Most such names occur in a pure French form. Various other types of names 
occur in the material studied, alluding for example to abstract concepts (Cour-
age, Fortuna) and weapons. Examples are given of animals being named in 
relation to one another (relationship names) and of certain horses' names such as 
Favorit and Brillant being particularly popular and being borne by several 
animals in succession—cf. the names transferred from one warship to another. 

Generally speaking the material reflects cultural influences from various quar-
ters. The names were clearly given in Sweden. The high status of the horses is 
reflected in their names. The people who bestowed the names had Sweden's 
greatness and eminence very much in mind. Naming was an important matter, 
entrusted to highly educated members of the Swedish aristocracy. The French 
element in horses' names in the material, particularly in the adjectival names, is 
most striking. It is conceivable that the names of the thoroughbred animals dealt 
with here reveal the earliest traces of French influence on the Swedish language. 
The animals in the Royal Stables and at the Strömsholm stud-farm were presum-
ably given their names by the Crown Equerry. Sometimes one has the impres-
sion that King Charles XI was personally interested in the naming of horses. 



Skällsord i Bohuslän 
Av Reinert Kvillerud 

Introduktion 
Under dialektuppteckningsfärder i min hembygd i Tanums kommun 
samt på Orust och Tjörn i Bohuslän har jag blivit fängslad av skällsorden 
och deras användning. Förekomsten av invektiv i en dialekt förtjänar 
säkert att granskas. Ett emotivt ordförråd kan exempelvis antas utnyttja 
speciella bildningsmöjligheter och betydelseförhållanden. Det kan vidare 
tänkas sammanhänga meningsfullt med kulturella, sociala och regionala 
förhållanden. Min artikel är att betrakta som en redovisning av några 
preliminära synpunkter och iakttagelser från ett fält som verkar ha 
mycket att ge dialektologen. 

Förutsättningar 
Den som vill belysa ett dialektalt ordförråd har flera omständigheter att 
ta ställning till: dess avgränsning, omfång, bildning, betydelse och an-
vändning. Och han bör kritiskt överblicka sitt material ur skilda 
aspekter. (Se Benson 1951: 1-3.) 

Med termen skällsord menar jag här 'personbetecknande invektiv 
(glåpord)', använda i sådana uttryck som Du (Han/Hon) är en riktig (ett 
riktigt) X och Din (Ditt) X! Eller annorlunda uttryckt: 'smädligt eller 
ovettigt yttrande (som någon fäller till eller om någon)' (SAOB S 5800). 
Pejorativbildningar av olika slag behandlas, även sådana som har delvis 
roande karaktär. Gränsen mellan nedsättande, skämtsamma och rent 
beskrivande benämningar kan ibland vara flytande. Negativa personbi-
namn (vedernamn) berörs endast indirekt, eftersom de inte passar in i de 
nämnda formlerna. Det material som jag har börjat granska härrör från 
de koncentrat av sockenvis samlade dialektuppteckningar på Dialekt-, 
ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) som kallas »stom-
marna», från konceptmaterial därstädes av Bohuslänsk ordbok, vissa 
utdrag gjorda av mig ur serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 
(OGB) och mina egna sporadiska dialektuppteckningar från tiden 
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1956-1982. Dialektmaterialet omspänner lång tid, över 100 år. Störst roll 
spelar uppteckningar från 1920-talet till innevarande tid. 

Vid ett inledande besök på DAG gick jag igenom konceptsamlingen till 
Bohuslänsk ordbok, bokstäverna A—G, och fann inte mindre än ca 400 
st. personbetecknande substantiv, använda helt eller delvis som skälls-
ord enligt definitionen ovan. Motsvarande parti av Malmströms ordbok 
1980 tycks som en jämförelse innehålla »bara» ung. 150 st. Möjligen 
haltar denna jämförelse. Å andra sidan har dock dialektologen Erik 
Abrahamson särskilt påpekat bohuslänningarnas »elaka humor» och 
svaghet för bruk av invektiv (Abrahamson 1952:98). Man undrar nog 
över följande: Vilka ordbildningsmöjligheter utnyttjas mest för att bilda 
skällsord i Bohuslän? Återstoden av min framställning är en skissartad 
belysning av detta problem. Jag har inte haft möjlighet att närmare 
bestämma vad som är unikt bohuslänskt. Jämförelser med andra dialek-
ter och med svenskt/norskt standardspråk får i stort sett anstå. Dialekt-
orden återger jag med vanlig skrift. Dialektens uttalsformer har i princip 
överförts till motsvarande riksspråkliga skriftformer, även om dessa bara 
är konstruktioner. Sålunda håller jag mig till rikssprå'ksnormen i de fall 
då svenskt p, t, k motsvaras av bohuslänskt b, d och g; vidare g av j el. 
w, och kort ily av kort elö (jfr Pamp 1978:81). Då skrift och uttal skiljer 
sig starkt åt, nyttjas också grov fonetisk beteckning inom hakparenteser. 
Om ett ord tycks vara belagt bara en gång, anges förekomstorten (van!. 
med sockenuppgift). 

3. Avledningar 
Prefi xavled ni ng ar na spelar en obetydlig roll för bildandet av skälls-
ord i Bohuslän. Som ex. kan nämnas avät [if iid] n. 'agnätande småfisk; 
fiken, påträngande person', illkodd m. 'illmarig person', missfoster n. 
(bet. som i rspr.), ovett n. 'hänsynslös människa', storsassa f. 'mycket 
velig person' och vantrevling m. 'missbildad varelse'. S uffi x av led - 
n ing am n a är däremot talrika. Dels bildas en mängd pejorativa, person-
betecknande ord med det produktiva suffixet -a, dels finns ofta syno-
nyma ordbildningar med alternativa suffix. 

Genom avledningssuffixet -a bildas i bohuslänskan feminina, nedsät-
tande personbenämningar till verb på -a och adj. på -ot (i uttalet -ete 
o. d.). Följande kan tjäna som exempel: ampa 'klagande och pjoskig 
person', babbla 'pratkvarn, pladdrande kvinna; äv. mun', flamsa 'oredig 
person', glamsa 'glammande, stojig människa (vanl. kvinna)', lumsa 
'tung, ovig kvinna', mjöla 'människa som talar otydligt', sassa 'velig 
person, struntpratare', söla 'långsam el. oordentlig person', vela 'dum 
och löjlig människa', vodda 'ds.'. Denna ordbildningstyp har varit fullt 
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produktiv i målet in i modern tid. De nämnda feminina substantiven på 
-a, dvs. kategorin »nedsättande karakteriserande konkreter» (enl. Göt-
lind 1918:29), betecknar ibland bara kvinnor men vanl, personer av båda 
könen. I större delen av landskapet uttalas de med grav accent. Undan-
tag utgör socknarna Bäve, Lane-Ryr och delvis Hjärtum, där formerna 
uppvisar akut accent, vilket lär bero på inverkan från västgötskan (se 
OGB 12: 1: LV f., jfr Götlind 1918:35-39). Götlind menar (a. st.), att den 
accentuering som i delar av Västergötland och i södra Halland finns hos 
pejorativerna ba' bbla, sla'rva m. fl. har uppkommit i analogi med accen-
ten hos typen sla' rver m. eller snarare på grund av ordens vokativa 
ställning. Landtmanson åberopar »emfas som betingas av ordens inne-
börd» (Landtmanson 1947: 88f.). Den akuta accenten möter tydligen hos 
ordgruppen inom ett större bohuslänskt område, om den allmänna per-
sonbenämningen har övergått till binamn. I Kville har jag nämligen 
belagt Pja'ttra och Ta' ttra, öknamn på personer som var e pja'ttra resp. 
e ta`ttra, dvs. pladdrande och tjatiga; jfr då att flera vanliga kvinnoför-
namn antar akut accent i området: t. ex. Hanna, Märta och Selma. 

Tillfogas bör att vissa pejorativa avledningar slutande med -a inte 
sammanhänger med verb: surplugga f. 'trumpen kvinna' (Herrestad) är 
sålunda bildat till den metaforiska sammansättningen surplugg m. 'trum-
pen karl'. 

Vanligt är att avledningsformer varierar med varandra i landska-
pet. I dumming(e) m. 'dumbom', dåsing(e) m. 'slöfock' och usling(e) m. 
(bet. som i rspr.) är suffixvariationen minimal, men också dummeni n. 
'dumhuvud' finns upptecknat (Valla) och även dåsare m. resp. dåsa f. 
'slöfock' förekommer. Maskulina variantformer är t. ex. dabbeldabb-
ling(e) 'pojkvasker'. Det första ordet betyder också 'snorklump; penis på 
fjäderfä' och det senare är en diminutivbildning. Variantformen kan 
ibland vara en ovanlig avledning med inlånat suffix: luringllura'n (As-
kum) 'illmarig person', foselfosik 'dumbom', tjockingltjockis (bet. som i 
rspr.), haselhasus 'oskötsam person' (se om -ik Götlind 1918:92-98). 

Annars är ofta maskulina varianter samhöriga med feminina former på 
-a: drulle m. 'drummel'/drulla f. 'klumpig person', flane m.lflana f. 
'person som skrattar (gör narr) åt någon', flesare m.lflesa f. 'flabbig 
person', tomsing m.ltomsa f. 'tokig man resp. kvinna', trussling m.I 
trussla f. 'oredig och fjantig man resp. kvinna'. Tilläggas kan exv. det 
enstaka babblus m. (Hjärtum) mot det allmänna babbla f. 'pratsam man 
resp. kvinna' liksom prekus [pre' ggus] m. (Långelanda) mot preka 
[pre' gga] f. 'petig person'. Alternativa neutrala bildningar möter i drum-
mel m.ldrumsle n. 'drullig person', grymming m.lgrymme' lse n. 'ful el. 
elak person' och stygging m./styggelse n. 'ds.'. Detsamma gäller päla 
flpöle n. 'sjåp' och pöna flpöne n. 'dum och velig kvinna'. 

Vanligt är likaså att stamform och avledningsformer varierar 
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med varandra. Här följer en samling: best m. 'odjur, elak man'Ibesta f. 
och beste n. 'elak, omedgörlig kvinna', bjäff m.lbjäffa f. 'motsägande 
person', drafs m.ldrafsa f. 'slö person', fjalt m.Ifjalte m.Ifjalta f. 'parvel 
resp. liten flicka', fos m.lfose m.lfosik m.lfosa f. 'dum och tafatt man 
resp. kvinna', fum n. (Valla)/fumma flfumme m.lfumming(e) m. 'velig 
och dum person', gap m./gap figapare m./gapa f. 'person som gapar 
och pratar', glip m. 'gap; bergvar (fiskart); frossare, roffare; oförskämd 
person'/g/ip f. 'girig el. retsam person', glufs m.Iglufs flglufsare 
m.Iglufsa f. 'snäsig person', mök n. 'snuskig person'imökse n. 'otrevlig 
och vårdslös människa', skvak Llskvaka f. 'storpratare', slabb m. 'otäck 
pojke'Islabba f. 'sölig kvinna', smal Llsmala f. 'person som pratar 
högljutt och mycket; äv. mun', tjut [tyd] Eltjuta [ty`da] f. 'klagande 
kvinna, gråtande barn'. Stamformer kan som synes utgöra pejorativa 
personbeteckningar och då ha olika genus (neutr. finns dock tydl. ej vid 
substantiverade verbalstammar). Vid sidan av resp. stamform finns av-
ledningar av skilda slag. Möjligheterna att variera ordvalet förefaller 
goda; de styrs dock något av »den utskälldes» kön (se exv. fos etc.). 
Mångfalden tycks svara mot ett behov: skällsorden behöver växla för att 
ge avsedd effekt. 

Man saknar ovan bildningar på -er såsom i rspr. gaper och slarver. 
Sådana synes vara nära nog obefintliga i dagens bohusmål; dock nämns 
ibland skälmer m. (exv. i OGB 9: 88, 141). Beläggen för att verbalstam 
med feminint genus (ex. e gap) används som nedsättande personbe-
teckning är få på DAG. De avser ca ett dussin ord från Sotenäs, Kville 
och Bullarens hd:r och upptecknades med få undantag av mig på 1950-
talet. Då tycktes faktiskt ordtypen vara produktiv åtm. inom något 
område. Men den är svår att upptäcka i naturligt löpande tal, där den kan 
skymmas av den motsvarande, vanligare bildningen med maskulint 
genus eller den livskraftiga feminina typen på -a. Jag antar att den är 
företrädd inom flera delar av landskapet. Antingen lär det vara så att 
typen gap f. tidigare betecknade endast kvinnor, medan typen gap(er) 
m. avsåg män. Eller också har den feminina stamtypen utvecklats ur den 
maskulina genom genusinverkan från de talrika verbbesläktade pejora-
tivbildningarna på -a, dvs, ovannämnda feminina gapa m. fl. Det senare 
alternativet, som synes mig mest rimligt, innebär kanske t. o. m. att den 
nedsättande tonen skärps genom bruket av feminint genus. Nyligen har 
jag f. ö. kunnat belägga ordtypen i södra Värmland, mest i best. f. eller 
som öknamn: t. ex. den där skri'ka (Skri'ka) 'den där skrikiga personen 
(el. Skriken)'. Ursprunget skulle där kunna vara de ovannämnda väst-
götska akutformerna på -a. Belägg för nedsättande fem. subst. motsva-
rande verbstam finns i norska mål åtm. från Agder (fjos av fjasa, slorv av 
slarva och vas av vasa enl. uppteckningar å Norsk målfOrearkiv), från 
Telemark, Buskerud och Oppland (se Ross 1895: gnog, slafs, slorv, 
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slOfs, snok, vos). Typen saknas i Östfold enl. doc. Ingeborg Hoff, Norsk 
målfOrearkiv, Oslo. 

Min bedömning av pejorativbildningen gap m./f. skisserade jag i en 
göteborgsk seminarieuppsats redan 1957. Med instämmande däri har 
Hugo Karlsson tolkat backebåtsnamnet Fijk från år 1771 som en stam-
bildning till verbet fika: 'han som fikar, dvs, samlar pengar' (se Karlsson 
1970: 168-170). 

4. Sammansättningar 
Att ge en överblick över de sammansatta personinvektiven erbjuder 
svårigheter. Jag har valt att något kommentera sammansättningsledernas 
betydelseförhållanden, några expressiva bildningar och vissa speciella 
ordbildningsfenomen. 

Vissa förleder i sammansättningarna återkommer ofta och har ett 
allmänt nedsättande eller negativt förstärkande innehåll: de är pr e fi x - 
artade. Särskilt kan följande nämnas som exempel: dret-, piss(e)-, rac-
kar(e)- och sket-, bl. a. i dretsöla f. 'stor sölare, mycket långsam person', 
pisseracka f. 'otrevlig och värdelös kvinna', rackarunge m. (bet, som i 
rspr.), sketbyxa f. 'nersmutsad (barn)byxa; skitgubbe, -käring (som 
skällsord)'. De prefixartade förlederna är ganska få men förekommer 
ofta. Hit har t. ex. inte räknats förleden fylle-, eftersom dess betydelse är 
pregnant, nämligen förknippad med dryckenskap, och trots att den 
påträffats i omkr. 30 st. sammansättningar med betydelsen 'drinkare' 
(fyllebalj, fyllehund m. fl.). 

Många eft erl eder i sammansättningarna upprepas flera gånger var-
dera i materialet och har en mer eller mindre vid och utslätad innebörd. 
De kan betraktas som s uffi x ar t ad e . Av dessa följer här ett fylligt 
urval: -as, -bytta, -fan, -fasse, -filla, -gris, -gubbe, -has, -hund, -jävel, 
-katt(a), -kodd, -krake, -käft, -käring, -lars, -maja, -olle, -racka, -rygg, 
-röv, -sock(a), -sticka, -stolle, -stut, -svin, -task(a), -unge, -ulk(e), -vase. 
Några av dessa efterleder anger helt neutralt kön och/eller ålder: -gubbe, 
-käring, -lars, -olle, -maja och -unge (ex. slafsemaja f. 'skvalleraktig 
kvinna'). Andra innebär dessutom en värdering: -fass(e) tycks mig meta-
foriskt beteckna 'ful el. vårdslös man' och anses vara besläktat med no. 
dial. fassa 'skägg' (kladdefasse m. 'trashank; klåpare', jfr OGB 4: 142, 
12: 1: 12; styggfass m. 'stygg, ful person' /Hjärtum/), -krake (gubbkrake 
m. 'gubbusling'), -sock(a) (dödsock m. 'lat, slö och långsam person'; 
fyllesocka f. 'fyllkaja'), -stolle (fjällstolle m. 'person från fjällbygden 
/neds./'), -vase (matvase m. 'klen person; en som jämt vill äta'). Mera 
nedsättande men associationsfattigt är det delvis riksspråkspåverkade 
bruket av svordomar som efterleder: -fan och -jävel (ex. käringjävel 
'djävla käring!'). 
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Genom det stilmedel som kallas »pars pro toto» ('delen i stället för det 
hela') kan suffixartade efterleder bildas av kroppsdelsbeteckningar som 
avser hela personen: -has urspr. 'smalben', -kodd 'testikel, äv. penis', 
käft, -rygg, -röv m. fl.; ex. sasserav f. 'velig person, struntpratare' 

(Kville), skragelkäft m. 'skrävlare' och spickehas m./f. 'mager person, 
benget'. Djurmetaforerna och i någon mån sakmetaforerna har betydelse 
för bildandet av innehållstunna efterleder. Till djurriket hänför sig i 
förteckningen ovan -as, -gris, -hund, -katt(a), -racka urspr. 'hundracka', 
stut 'oxe', -svin och -ulk(e) 'marulk, rötsimpa; unghäst'; ex. fisslestut 

m. 'inställsam person' och pojkulke el. ålderdomligare piltungeulke m. 
'pojkspoling'. Sakrelaterade är -bytta, -filla 'trasa', -task(a) 'pung, 
väska' och -sticka; ex. prästefilla f. 'skral och misshaglig präst' och 
sladdertaska f. 'skvallerbytta'. 

De sammansatta skällsorden framträder ofta som expressiva bild-
ningar, som inte sällan bär prägel av skämtsamhet. Ett viktigt syfte är 
tydligen att man skall kunna språkligt konkretisera »skällandet» för att 
reta, utmana eller rentav roa sin motpart. Man kan då utnyttja veder-
tagna, vardagliga sammansättningar för att uttrycka en jämförelse och 
antyda en överförd betydelse: ex. hamperepa f. 'hampkarda; elak, bister 
el. orädd kvinna', ramnunge m. 'korpunge; elakt barn', skamplagg n. 
'något man behöver skämmas för (klädesplagg e. d.); person som uppför 
sig illa, elak människa', skrubbhyvel m. 'grov hyvel; hänsynslös person' 
(Bokenäs). Ett annat sätt är att göra särskilda bildliga sammansättningar: 
ex. gate gris m. 'polis (neds.)' (Romelanda), käftesmälla f. 'person som 
pratar strunt' (Hogdal), sillevrakare m. 'fiskkontrollant (neds.)' (Gullhol-
men), skramlemärr f. 'pratig kvinna' (Kville). Märk bl. a. likheter med 
isländska litteraturens kenningar! 

De sammansatta skällsorden är i princip metaforiska. Deras »bild-
lighet» kan dock variera. Ex. ovan kan påstås omfatta genomförda 
metaforer, eftersom båda sammansättningslederna berörs av bildsprå-
ket. Dessas betydelsemässiga samband växlar. Det är närmare i sillevra-
kare än i skramlemärr: man kan vraka sill, men en verklig märr skramlar 
inte. I dretunge m. '(skällsord till) småbarn', gatesnaskare m. 'gatstry-
kare' och korveskräddare m. 'en som hopsyr större korvskinn; skral 
skräddare' (Sörbygden) verkar bilden å andra sidan inskränka sig till ena 
leden. Då jag nämnt sammansatta skällsord som »expressiva», menar jag 
inte att de är särskilt informationsbärande. Däremot har jag uppfattat 
dem som associationsrika. I semantiska termer vill jag påstå att skälls-
ordens betydelsekärna har ringa intresse i jämförelse med deras emotiva 
betydelse. En del sammansatta skällsord är f. ö. betydelsemässigt svår-
genomskådliga: ex. skutuggla f. 'blåduva; fult, elakt fruntimmer; blyg, 
tafatt kvinna'. Flera har behållit sin laddning trots nötning i vanlig 
ordbildning: ex. dretulk m. 'snorunge, slyngel' och sketas n. 'odjur'. 
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De sammansatta skällsorden uppvisar flera andra ordbildnings-
fenomen. Betydelse för ordförrådets omfång har exv. den påtagliga 
efterledsvariation som har iakttagits. Redan av vad som nämnts inled-
ningsvis om det stora antalet ord med förleden fylle- i betydelsen 'drin-
kare' antyds en sådan växling. T. o. m. för det mindre känsloladdade 
begreppet 'pojkvasker' finns ett tjugotal upptecknade benämningar in-
ledda med pojke-, såsom pojkedalk, -slang, -slängel m. Variationen 
sammanhänger med dialektens goda möjligheter till metaforisk ordbild-
ning och avledning. 

Rim och ljudsymbolik inverkar sporadiskt på ordbildningen: ex. ham-
peslampa f. 'slarvig kvinna' (Torsby), risslevessla f. (med i uttalat som e) 
'vessleaktig, lättrörlig person' (Stenkyrka) resp. bulleridump m. 'person 
som far bullersamt fram' och fillelink m. 'velig, oredig person' (Askum); 
hampa f. betyder likaså 'slarvig kvinna' och rissla f. eg. 'långt smalt 
träd'. Hos sammansatta skällsord avviker stundom accentueringen från 
den normala; detta är nog ett sätt att markera pejorativ funktion. Sålunda 
är det påfallande, att efterledsbetonade ord i Nord-Bohuslän kan anta 
grav accent, och att efterledsbetoning över huvud förekommer i Syd-
Bohuslän: ex. bräskeldra f. 'hafsig och ovårdad kvinna' (Kville) resp. 
kulema'nke m. 'kutryggig person' (Långelanda). Då förleden uppfattas 
som verbal, får den sporadiskt akut accent, vilket är avvikande från 
vanligt bruk (såvida ej stammen är enstavig och slutar på vokal): dru'll-
sock m. 'drummel', drö' n(e)dal m. 'senfärdig person', spö' rjröv f. 'barn 
som frågar mycket' m. fl. Sammansatta skällsord uppkomna genom om-
bildning förekommer. Subst. dromedar har anknutits till verbet dröna 
och genom dissimilation antagit 1: resultatet är just drön(e)dal. Den 
gamla militära titeln profoss 'regementsväbel' har folketymologiskt om-
tolkats till nordbohuslänskt brådfors m. 'person som har bråttom, »gå-
påare», storpratare' (jfr OGB 17:215). 

Bland skämtsamma bildningar märks de avledda sammansättningarna 
artonbeninge m. 'person som vill vara duktigare än han är' (Herrestad), 
Guds hus' bakblåsare m. 'orgeltrampare (neds.)' (Tossene), kringskitare 
m. 'person som saknar avträde' (se OGB 12: 1: 22). Ett försmädligt, nu 
säkert glömt yrkesinvektiv är böcker-Otät m. 'person som gör läckande 
laggkärl; klåpare' (böcker m. är 'tunnbindare, laggkärlsmakare'). Be-
nämningarna bälgengap m.'storskrikare' (sms. av bälg och gap, vardera 
betydande 'gaphals') och dyrendal m. 'dyr försäljare' torde vara efterap-
ningar av tyskpåverkade släktnamn av typen Bergendal. Hur allmänna 
de särskilt fyndiga orden har varit är svårt att avgöra. Ibland ges dock en 
indirekt upplysning: En herdepojke ålades en gång att också vaka över 
gårdsdotterns dygd vid ett herrbesök. Men han protesterade, för han var 
kohörding och inte fittehörding (Mo)! Det förra ordet är vedertaget, det 
senare nybildat för ett visst tillfälle genom analogi. 
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5. Metaforer 

En granskning av alla skällsordens metaforiska förhållanden skulle sä-
kert vara värdefull (jfr avd. 4). Den borde kunna skapa större klarhet om 
betydelsesammanhang och ordfunktioner. Här skall därför nämnas en 
tänkt indelning av materialet jämte vissa exempel. Den sker i princip på 
det härledande (etymologiska) planet. Orden är pejorativt personbeteck-
nande. 

De kropps- och personbeskrivande metaforerna är talrika. 
De gäller kroppsdelar, kön och ålder etc. Hit förs även kroppsdels-
benämningar som finns om både djur och människor samt ande- och 
väsensbeskrivande ord. 

Könsorden kodd och pese förekommer även med innebörden 'besvär-
lig och otrevlig man'. Jag har säkra belägg, men den betydelsen förbigås 
vanligen vid uppteckning; på kartan över pes 'tjurpenis' saknas den för 
Bohuslän (Lindqvist 1947 nr 284). Vidare brukas fitta och rövlrav all-
mänt nedsättande om båda könen. Liksom i rspr. kan käring avse 
'räddhågad kvinna'. I den mån ordet kona lever kvar, har det vanligen 
negativ klang: 'dålig, lättsinnig kvinna'. Gosse förekommer sällan men 
betyder i så fall mest 'spjuver, skälm'. Flera metaforiska sammansätt-
ningar finns med kodd, röv, gubbe, käring och unge som efterleder och 
några med vissa av dem som förleder (jfr avd. 4). Isterbuk, gorrvåm och 
fläsklägg betecknar 'tjock och fet person'. Slafsetrut är 'skvallerbytta', 
och luserygg förklaras kryptiskt som »skällsord» i uppteckningen. Slutli-
gen innebär koljenacke öknamn på 'fiskare' (Säve). Som ex. på ande-
och väsensbeskrivande ord kan nämnas fan, jävel (jfr rspr.), spöke och 
troll 'ful och elak människa' samt beckängel 'skomakare (neds.); filur'. 

De djurbe skrivande metaforerna spelar en mycket viktig roll i 
antal och bruk. Många skällsord innebär att jämförelser görs med dägg-
djur, fiskar och fåglar. Ulv kan här och var betyda både 'varg' och 'elak 
man'; ursprungligt noanamn för vargen möter väl i tasse 'vårdslös el. 
ouppfostrad man' och det enstaka gråbiss 'storätare' (Kville). Myre-
björn avser 'smutsig person', göpa är 'eg. lodjur; liderlig el. ful kvinna, 
elak människa', räv och hare liksom i rspr. 'listig resp. räddhågad 
person'. Gamla riksspråkslån är apekatt och babian. Åtminstone föl-
jande husdjursbenämningar förekommer sporadiskt osammansatta som 
skällsord: fåle 'eg. hingst; egensinnig man', gris (so och svin) 'sölig och 
smutsig person', höna 'velig person', stut 'eg. oxe; dum person', söd 
'eg. får; oduglig person', tjur 'tjurig och vrång person', väre 'eg. bagge; 
vrång karl'. Flera sådana finns som efterleder i sammansättningar: ex. 
-bock, -get, -hund, -katt(a), -ko, -kräk-, -märr, -nöt, -racka, -stut, -svin 
(se avd. 4). 

Pejorativa fisknamnsbildningar är t. ex. glysekolja 'eg. glystorsk; blid 
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person; hånfull person', lusetorsk 'eg. mager, tärd torsk; otrevlig el. 
oduglig man', lutfisk 'listig person' (Naverstad), torsk 'elak, illvillig 
karl', tångsnipa 'nyfiken person' och ulke 'eg. marulk; unghäst; pojk-
spoling; otrevlig man'. Kräftdjursnamnet räka kan betyda 'lat kvinna' 
(Tegneby). Också fågelvärlden ger sina bidrag: ex. alka 'eg. sillgrissla; 
kinkigt barn', bydy'll(a) 'eg. vipa; velig, tafatt karl resp. kvinna (Mo)', 
gök 'ohederlig el. konstig person', skutuggla (avd. 4) och skåre 'eg. 
fiskmås, gråtrut; glupsk person (Kville)'. 

De sakbeskrivande metaforerna bildar en mindre frekvent 
skällsordsgrupp än vardera av de båda föregående. Hit räknas diverse 
ord för saker, redskap och byggnader, mat och dryck, växter och natur-
förhållanden samt situationer: ex. bult 'eg. åkervält; tjock karl', plure 
'eg. träplugg; kurre, konstig person', bålhus 'eg. stort hus; stor otymplig 
person'; slökorv 'slö person', södkok 'eg. »fårkok»; efterbliven, enfaldig 
person (Svarteborg)'; puke [po'gge, pu`gge] 'eg. kålrot; elak pojke, snål 
person', spektakelse 'eg. skådespel, uppståndelse; ful el. elak kvinna'. 

De verksamhetsbeskrivande metaforerna tycks kunna vara i 
storleksordning med föregående grupp. Till dessa räknas exv. vissa 
yrkesbenämningar och »nomina agentis» på -a, -e, -are (se avd. 3), ifall 
de är såväl nedsättande som metaforiska. Bildlighetens art kan ibland 
vara svår att bestämma. Om jag anser dialektala förutsättningar finnas 
att med Sigurd Fries tolka näs(e)pärla som 'oförskämd flicka som rör vid 
allt' (1969:77-80), så hör detta ord hit. Om jag däremot uppfattar det 
som 'näsdroppe' i överförd bemärkelse, förs ordet naturligt till föregåen-
de kategori. Som ex. kan nämnas dyngmasare 'bonde (neds.)', glufs el. 
glufsa(re) 'snäsig person', hase 'ovårdad person', klamphuggare 'tim-
merbilare; sämre snickare', krabbsaltare 'odugling', kryp (m.!) 'stac-
kare', lersmäck(a) 'murare (neds.)', mjöla 'människa som talar otydligt' 
och sassa 'velig person'. Det sistnämnda subst. sammanhänger med det 
nordbohuslänska verbet sassa 'prata strunt' som säkert är ljudhärmande 
(jfr hos Torp 1919 nynorskt sassen 'gyngende, Lydord?' och sv. dial. 
saska 'slaska, söla' hos Rietz 1867: 558 b). 

De icke-metaforiska skällsorden är antingen obefintliga eller 
fåtaliga (en definitionsfråga)! Hit kan möjligen räknas några tämligen 
direkt beskrivande ord som dumming(e) 'dum människa', gap(are) 'per-
son som gapar', gaparekäring el. käringegapa 'gapig kvinna', skrika 
'skrikig kvinna, skrikigt barn'. 

Ort sboöknamnen hör inte självklart till undersökningen. De torde 
dock i Bohuslän ha samband med utvecklingen av invektiv över huvud; 
sålunda överensstämmer de i lydelse ofta med de allmänna skällsorden. 
Därför vill jag ändå nämna en åtminstone tidigare rik förekomst av 
ortsboöknamn i olika delar av landskapet. Invånarna i vissa trakter 
kunde kallas baggar, bönpåsar, fjällkatter, fölungar, gallar, grå benar, 
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hajar, herrar, hottar, hönor, kalvar, korpar, makrillar, måvar, pesar, 
råttor, skojare, stakar, stollar, tassar, torskar, tjuvar, ulkar m. m. (gallar 
'havstrutar', hottar 'nordbohuslänningar'). Ortsboöknamnen har knap-
past till uppgift att karakterisera människor utan innebär, att folk tar 
avstånd från en annan närboende grupp och med hjälp av öknamn etc. 
utmanar den till kraftmätning e. d. För valet av öknamn kan redan 
existerande namn i området, gammal tradition, förekomst av rim och 
ramsor etc. spela en viktig roll (se Rooth 1969: 198-207, Edlund 1982, 
Lidaräng 1982: 183-188). 

Något avvikande mening anmäler jag till Abrahamsons tolkning av 
bohuslänningens namn på västgöten: pese 'den magre' (Abrahamson 
1936: 113-130). Såvitt jag förstår är det könsordet som här brukas i 
nedsättande bemärkelse. Ordet lever i Bohuslän ännu kvar med den 
funktionen (se avd. 5 ml.). Inte heller delar jag Abrahamsons uppfattning 
att karebyborna fått öknamnet ulkar i sin egenskap av hästuppfödare 
(Abrahamson 1930: 133; jfr bet. av ordet ovan). Snarare vore det då 
deras föregivna utseende (se OGB 5: 11), förbindelse med fiske (jfr OGB 
12: 2: 65) eller ännu troligare namntekniska skäl (jfr ovan) som föranlett 
benämningen. Inbyggarnamnet grankottar anges som primärt till Gran-
kottebygden (se OGB 5: 36) och ulkar till Ulkebygden (OGB 12:2: 65). 
Däremot nämns kycklingar som sekundärt till Kycklingebygden, dvs. 
trakten kring Myckleby kyrka (OGB 9: 169). Tvärt om bör det kunna 
vara så att invektivet kycklingar har getts i anslutning till sockenbo-
namnet myckbölingar (s. 21), och sedan har därtill bildats bygdenamnet 
Kycklingebygden (oförkl. s. 169). I samma band påstås f. ö. att tjörn-
borna kallas kalvar (s. 30). Nej, det är orustborna som allmänt benämnes 
så. Tjörnborna kallas tjuvar, säkert till stor del på grund av allittera-
tionen med önamnet. 

Det tycks som om ortsboöknamnen har en ursprungligare form och 
starkare ställning söder om Gullmarsfjorden än norr därom. I det syd-
bohuslänska området men ej i det nordbohuslänska finns sålunda fler-
städes namnen grå benar, kalvar och ulkar. (Se om bohuslänska språk-
gränser Lindroth 1920 och Janz61 1934.) Det synes mig rimligt antaga, 
att forna tiders kultur- och språkmöten i södra Bohuslän mellan norskt, 
danskt och svenskt har bidragit till att utveckla både det praktiska och 
känslomässiga ordförrådet, däribland t. ex. bruket av ortsboöknamn. 

6. Kommentar 
Invektiven har säkert haft synnerligen växlande funktioner, innebärande 
klander, fördömande, tillrättavisning, retsamhet, förolämpande och ut-
maning men ibland också skämt och underhållning. Den kritik som 
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skällsorden rymmer riktar sig främst mot vissa karaktärsdrag (exv. 
lättja, dumhet, elakhet, snålhet och skrytsamhet), visst utseende (så-
som fetma och smutsighet) eller beteende (t. ex. dryckenskap och 
liderlighet). Men också kön, ålder, hemort och yrke kan väcka klander. 
Synen på kvinnan tycks i skällsorden vara annorlunda än den på man-
nen. Hon sägs exv. ofta vara skvalleraktig, ovårdad eller ful: ex. larpal 
lurpa 'orenlig kvinna', slafsemaja 'skvallerkäring'. Flera skällsord gäller 
besvärliga barn och ungdomar: ex. ampekladd 'besvärligt barn, som ej 
vill vara stilla', dretulk 'pojkspoling'. Glåpord brukas ofta om folk i 
grannbygder (avd. 5). Negativ inställning till andra folkslag antyds väl 
av följande betydelser: grek 'magert djur; elak el. listig person' (ej 
djurbet., annars motsv. i SAOB G 878 bet. 2 b), jude 'ockrare, säljgalen 
person' (motsv. i SAOB J 224 bet. 2a), turk 'elak person' (OGB 17: 12; 
jfr Dalin 1853 s. v. turk: 'vild, grym människa'). Orden för 'tattare' och 
'kringresande folk' är klart nedsättande: kältring, ragat(a) och skojare 
ung. 'bedragare, odåga, usling' (se Rooth 1969: 2: 188-192; OGB 17:240 
och 12: 1:78). De pejorativa yrkesnamnen (se avd. 4 och 5) torde härröra 
från motsatsförhållanden mellan vissa yrkesgrupper. 

Ordbildningsmöjligheterna tycks vara väl tillvaratagna. Men visst har 
det fria valet av skällsord sina inskränkningar, som hänger samman med 
tid, rum, social miljö och talsituation, då invektiven används. 

Utvecklingen har gjort att vissa av orden nu är föråldrade och bara 
behärskas av ett fåtal. Detta gäller exv. böcker-Otät, kringskitare (avd. 
5), fillefute 'lumpsamlare; trashank', skopinne 'skopligg; skomakare 
(neds.)' och spisölstunna 'öltunna; person som dricker mycket' (Sörbyg-
den). Å andra sidan lever ålderdomliga ord kvar i överförd bemärkelse: 
se hamperepa, ramnunge och skamplagg (avd. 4). Nyorientering av 
ordförrådet sker på olika sätt, ofta genom lån från eller över riksspråket. 
Pinuppa har blivit föråldrat, men raggare förefaller ännu gångbart. Vissa 
ombildningar sker ibland. Krullefix (av krucifix) betyder 'ornament; 
illmarig person'. Krusidull har gett krusidulla 'utstyrd flicka' (Lur); 
sprätt har utvecklats till sprättevisp, sprättekarl och sprättförbikarl 
(Klövedal). 

Dialekttalande med olika hemorter inom Bohuslän kan på skilda sätt 
avvika språkligt från varandra. Växlingen mellan -ing/-inge i dumming(e) 
(avd. 3) utgör sålunda en olikhet mellan nordlig och sydlig bohuslänska 
(Lindroth 1920: 16). Orden bjala 'pratkvarn', jångla 'vankelmodig per-
son; struntpratare', sassa och vodda, tomsingltomsa och trusslingl 
trussla (avd. 3) är i princip enbart nordbohuslänska och har norska 
motsvarigheter (jfr Torp 1919 s. v. bjalla, jangla, sassen, voda, tumsa, 
trusul; vodda äv. på Orust enl. Rietz 1867: 821a). I gengäld verkar bl. a. 
ortsboöknamnen vara väl företrädda i Sydbohuslän (avd. 5). Vissa 
skällsord har en starkt lokal utbredning. Fågelnamnet bydyll(a) (se avd. 
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5, jfr no. bidel Torp 1919) finns i fyra hd:r men registreras även som 
invektiv bara i en socken. T. o. m. individuella skällsord har noterats. 

Den sociala miljön betyder mycket för utvecklingen av ordförrådet, 
tydligen även skällsordsbeståndet. En utgångspunkt är känslan för den 
egna gruppen i motsats till »främlingarna» (se Rooth 1969: 2: 178-198). 
Den kan orsaka konfrontationer, som ger upphov till skällsord och 
öknamn. En annan utgångspunkt är de speciella erfarenheter som fås 
inom gruppen, vilka inverkar på språkkategorierna. Jag menar mig i 
Bohuslän ha märkt viss skillnad i metaforiskt språkbruk mellan inlands-
bor och kustbor (förr representerade av bönder och fiskare). Inom Kville 
och Tossene hd:r har jag bland skällsorden urskilt följande semantiska 
ordpar i jämförelse mellan inland och kustbygd: ampalalka (eg. 'sill-
grissla') 'kinkigt barn', grå hiss (eg. 'varg')Iskåre (eg. 'havstrut') 'glupsk 
person', söd (eg. 'får')Ilusetorsk (eg. 'tärd torsk') 'slö och oduglig per-
son' och (jfr avd. 5) glysekatt(a) el. glyhundlglysekolja 'person som 
gör narr av andra'. Till detta må läggas att vanliga bohuslänska ord för 
'nyfiken, näsvis flicka' är näbba och näsepärla men åtm. vid Tjörns kust 
brukas fisknamnet tång(e)snipa (eg. en lång spiggfisk med framskjutande 
nos). 

Beläggen av skällsord förefaller många, men ändå visar sig flera 
allmänna ord vara klent bestyrkta i samlingarna. Detta beror säkert på 
skällsordens karaktär: de har varit svåra att få fram i en vanlig intervju 
med meddelarna. Ett ord som finns noterat bara en gång kan vara unikt, 
men det behöver alltså ingalunda vara det. Inom gruppen »tabuord» 
finns nog ännu fynd att göra för upptecknaren. Vidare borde skällsor-
dens etymologier klargöras närmare. Det vore säkert givande att bredda 
granskningen, så att etnologiska och folkloristiska förhållanden togs upp. 
Gamla folkliga föreställningar skiner ibland igenom skällsorden. Och det 
finns grälramsor som också har språkligt intresse. Därifrån förs man 
lätt in på binamn. En målare Sass möter exv. okommenterad i ortnamns-
litteratur (OGB 20: 1: 26), och Axel Sassa nämns av Percy Jansson från 
Lyse i ett seminariearbete förvarat på DAG. Likaså kan djur, föremål, 
orter m. m. få nedsättande benämningar, vilket ofta sammanhänger med 
skällsordsbruk bland människor. Eftersom Sotenäs-borna brukar ges 
öknamnet makrillar, kan makrillar omvänt kallas sotenäsingar (se om 
s. k. ofliöst-bildningar Abrahamson 1930). Skärnamnet Puffen från Fjäll-
backa skärgård är kanske pejorativt och innehåller det av mig belagda 
puff m. 'uppblåst och trumpen person, tvärvigg' (jfr puffa f. 'stor, tjock 
kvinna' i Naverstad). På samma sätt ingår möjligen i skärnamnet Slufsen 
dialektens slufs m. 'slusk, otrevlig karl' (likn. bet. SAOB S 6717). 
Annorlunda tolkar dock Assar Janzön: Puffen har enl. honom den riks-
språkliga betydelsen 'pallen' el. '(klännings)puffen' och är ett jämförel-
senamn; Slufsen är ljudbeskrivande, dvs. ung. 'den som det slufsar el. 
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plaskar vid', för »slufs 'ovårdad, sluskig person e. d.' ger ingen mening 
åt ett skärnamn» (OGB 16: 136, 140). Man bör dock jämföra med Janz&is 
tydning av Styggarna som 'de elaka' (s. 141). De tre nämnda skären 
ligger nära varandra och är farliga vid segling. Det kan alltså vara 
motiverat att ge dem skällsord och vedernamn. Enl. min tolkning utgör 
de en namnserie. Som vedernamn har även andra skärnamn betraktats — 
åtminstone sporadiskt och alternativt (se exv. Näsvisan, Räven OGB 
5: 152, 155, Klörarna 8: 191 och Skiten 16: 139). 

Min bukett av språkliga blomster är plockad och överlämnad. Många 
överensstämmelser finns mellan riksspråkets skällsord och bohusdialek-
tens. Något typiskt för de senare tycks vara en större möjlighet till 
ordvariation: slentrianens kraft känns svagare och metaforens färger 
strålar livligare. I det dialektala bildspråket märks ofta språkbrukarnas 
närhet till jorden och havet, till naturen och vardagslivet. 
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SUMMary 

Reinert Kvillerud, Terms of abuse in the province of Bohuslän 

The author of this paper deals with the extent of the vocabulary of invective in 
the provincial dialect of Bohuslän, Sweden. It is found to be large and expres-
sive, mostly due to vivid word formation, comprising various derivatives as well 
as compounds and directed explicitly towards metaphoric usage. Special regard 
has been paid, for example, to pejorative noun formations that either correspond 
to verbal stems or end in -a: gap or gapa loud-speaking person, loudmouth'. 
Light is also shed on some aspects of sociolinguistic change and variation. Some 
linguistic consequences of Bohuslän being an old border area are noted. The 
author argues that further investigation into the field of invective would tum out 
to be of linguistic importance. 



Optegnelser fra Holmen ca. 1785 
Af Poul Lindegård Hjorth 

Det håndskrift, der skal omtales i det fOlgende, er nu i mit eje. Det er på 
omslaget forsynet med fOlgende notat: 

Dette (noget defekte) håndskrift er forefundet efter den nylig afd0de prof. K. J. 
Lyngby, der 1870 havde arvet det efter sin fader, skolelkerer og kirkesanger i 
Nibe, der igen havde det fra sin formand og svigerfader, Justesen. — Forfatteren, 
hvis kunstige stavemåde og dagligdags ordformer noksom viser, at han ikke har 
stået på noget hOjt dannelsestrin, må have vret ansat ved Holmen. 

KObenhavn 18 Az 71. 

F. Dyrlund. 

Af et andet notat på omslaget fremgår det, at håndskriftet i 1917 blev 
overladt til Johs. BrOndum-Nielsen. Det har således i mere end hundrede 
år tilhOrt nordiske filologer: K. J. Lyngby (1829-71), Former Dyrlund 
(1826-1917) og Johs. BrOndum-Nielsen (1881-1977). Ingen af dem synes 
at have fundet det vzerdigt til mere indgående behandling. 

Det kan da også diskuteres, om det fortjener en sådan. I saglig 
henseende bringer det vist ingen vaesentlige oplysninger, som ikke 
kendes fra mere primxre kilder, og hvad sproget angår, er det ikke på 
langt nr så vxrdifuld en kilde til belysning af sproget uden for dannede 
kredse som fx Ole KollerOds erindringer. 

Al den stund jxvne menneskers optegnelser ikke udgOr nogen stor del 
af den litterxre arv fra fortiden, kan håndskriftet dog godt gOre krav på 
en vis interesse. Nu og da kan det tjene til at belyse brydningen mellem 
gammelt og nyt i sproget i sidste del af det 18. århundrede, og dets 
»kunstige stavemåde og dagligdags ordformer« kan måske hist og her 
bidrage til at udbygge vor ikke alt for sikre viden om det sprog, der blev 
talt i det gamle KObenhavn. Den fOlgende behandling er et fors0g på at 
fremdrage noget af det, som i sidstnxvnte henseende kan vxre af be-
tydning. 

Håndskriftet består nu af 35 blade, men har, således som det fremgår af 
pagineringen og rester af bortskårne blade, oprindelig omfattet mindst 4 
blade mere. Papiret er af god kvalitet. Sidernes mål er 195 x300 mm. 
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Hele håndskriftet skyldes en og samme hånd, der skriver pxnt, i lange 
passager ligefrem nydeligt. Hvem denne hånd har tilhOrt, lader sig 
desvwrre ikke sige. Ophavsmanden kan have navngivet sig på det nu 
bortskårne titelblad. I selve teksten fremtrxder han kun dn gang som et 
ieg, et selvbevidst jeg, der setter sin autoritet op mod de gamles: 
tidligere har man fulgt de og de regler for placering af skibenes master, 
mens ieg haver befunden, at en anden beregningsmåde giver et mere 
velproportioneret skib (23). 

Trods anonymiteten kan det ikke betvivles, at Dyrlund har ret i sin 
formodning om, hvor ophavsmanden skal sylges. Han har tydeligvis 
vret en håndvxrker, sandsynligvis en skibsbygger, med fast tilknytning 
til Holmen, den danske flådes station i KObenhavn. Det fremgår meget 
klart af håndskriftets indhold, specielt af dets fOrste dele: en samling 
regler for skibsbygning (3-18, 21-23) og en Specefication paae alle Orlog 
Skibe og Frigatter samt Hugqverter paa hvad tid de ere bygte og af 
Stabelen af ',Oben, og hvor gamle de ere blevende. Anno 1785. (23-44), 
afsluttet med en oversigt over alle de orlogsskibe og fregatter samt 
hukkerter og galejer, der er i behold i Hans Kon ggelig Maiested Flode 
Anno 1785 (45-46). Det spores imidlertid også stxrkt i håndskriftets 
sidste del, Op Tinning paae aldt merk Werdigdt som er skeedt fra 1700, 
og nu til denne Tiid (49-76), idet meget af det »mwrkvxrdige«, der her 
bogfOres, angår forholdene på Holmen. 

StOrst almen interesse har håndskriftets sidste del, og ved en senere — 
sjusket — sammenhxftning af håndskriftet er denne del da også blevet 
placeret fOrst. De mindevxrdige begivenheder, som forfatteren har anset 
det for vigtigt at fastholde i skrift, er af meget forskellig karakter, men 
holdt sammen af et snxvert perspektiv: verden set fra Holmen. Foruden 
tildragelserne her noteres fOrst og fremmest begivenheder inden for 
kongehuset og derudover ildebrande, ulykker og henrettelser i KOben-
havn, strenge vintre og dyrtid og alskens kuriositeter. Den fOlgende 
prOve kan belyse både sproget og sider af emnekredsen: 

1779. den 24 lanuary var Ellemunation, hos den Swxnske Amphivhe paae 
Admallien borg, for den Swxnske Kon ges F0dsels Dag, og saae vw1 som for 
Chrond Prinsens som blev f0edt den 12de November 1778. der Sprang wiin ud 
paa 2 Stxder baade 120ed og wiid wiin; til lige med Een Stud som blev Stxgt med 
Alle Slags Dyer paae Sped, og brOd til og blev givet ud og ud deelt paae 
Friderichs [in scrib. rettet til Almindel] HuspiTal til di fattige Lwmmer; Et 
Miiragkel som er Skeedt i Ki0benhavn d. 31 Martius om Formid dagen Klogken 
9 Slwdt; Eet Krut Taarren Sprang i Loffte[n] ved Oster Port, og Alle Huusene i 
Nye boder blev Spoleeret, og foruden i byen ronden omkring over 1000 huuse, 
som winduer og Tag Steene er bleven beskadede, og det Skede lige i afL0edsings 
Tiden da Soldaterne skulde LOdse af og di var 5 Mand foruden ham som Stod 
Post der ved Toernet og di gik alle 6. i lofften, og M011erne som Stoed paae 
vollen blev ree[n]dt Slaget i stOgk[er] og En Liiden lerren Ner af Krudt Tornet 
fantes 2 Miile ude i Landet (73) 
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Der er tale om en renskrift af lwngere streek ad gangen, ikke om 
successivt foretagne dagbogsindfOrelser. Som det vii vxre fremgået, 
forekommer årstallet 1785 flere gange i håndskriftet, og stort set må det 
veere blevet til, i al fald afsluttet, i dette år, men det rummer også enkelte 
notater fra de nxrmest fOlgende år. 

UdfOrligheden i de historiske optegnelser er meget varierende. Hele 
tidsrummet 1700-1740 gOres af på kun 2 sider (49-50), men gradvis bliver 
notaterne for de enkelte år fyldigere, fyldigst for året 1770, der får tilstået 
nxsten 4 sider (62-66); derefter bliver notaterne gradvis igen mere 
kortfattede uden dog at blive helt så summariske som for den fOrste 
periodes vedkommende. 

I stilistisk henseende er fremstillingen lidet egal; til tider skriver forfat-
teren jxvnt og talesprogsnxrt, til andre tider forlOfter han sig på stive 
skriftsproglige konstruktioner; snart er fremstillingen knap, nxrmest 
opremsende, snart er den omstxndelig. 

Bestreebelserne for at holde en skriftsproglig tone kommer bl. a. til 
udtryk i vidtdreven brug af hvilken som relativ, ofte i anakolutiske 
konstruktioner. Et hovedområde for udprxget skriftsproglig fremstilling 
er omtalen af begivenheder inden for kongehuset, der synes inspireret af 
(og i nogle tilfx1de måske også i alt vxsentligt er afskrevet efter) avi-
semes noget svulstige beretninger. 

Det talesproglige prxg fremkommer bl. a. ved visse forhold inden for 
konjunktionalbrug o. 1.: brug af end som i stedet for end alene, brug af at 
efter relativet som (den statue, som at Frans Manden havde StObt 60), 
brug af der efter et relativt som, der fungerer som subjekt (kancelliråden, 
som der blev Fugle Konge 65). Hertil kan fx fOjes brugen af di, de i 
betydningen 'man' (51, 58, 60 o. fl.) og brugen af pleonastisk pronomen 
(Captein Diderichsen hand . . . 55, Fingrene di . . . 57), jf. også genopta- 
gelse af lOst adverbielt fundament i tilfx1de som der effter saa 	57, om 
Natten . .. da . . . 69. 

Håndskriftet viser betydelig labilitet m. h. t. bOjningsformer, hvilket 
dels kan bero på, at der har vxret valgmuligheder inden for skriftsprogs-
normen, dels kan skyldes, at forfatteren i sit eget sprog har haft en anden 
form end den foretrukne i den skriftsprogsnorm, som han ikke desto 
mindre sOger at ramme. Det kan også spille en rolle, at de notater, som 
renskriften bygger på, vel er foretaget gennem en leengere årrxkke og 
delvis afskrevet efter forskellige kilder. Under disse omstxndigheder er 
det ikke muligt at fastslå, hvilken af flere konkurrerende bOjningsformer 
der hår dxkning i forfatterens eget sprog. Dog bOr det nxvnes, at han — 
som det var tilfx1det i aeldre kObenhavnsk (i lighed med vestdansk, men i 
modsxtning til sjx1landsk) — klart foretrxkker ubOjet fxlleskOnsform af 
(en reekke) stxrke verbers prxteritum participium efter have, vcere og 
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blive: blev ... andtagen 64, haver befunden 23, var bleven 62 osv. 

Dyrlund opholdt sig med god grund ved håndskriftets ejendommelige 
ortografi. Naturligvis er der ikke tale om, at forfatteren Niger sit Ore; 
han forsOger at ramme den ortografiske norm, men hans forudsxtninger 
herfor er åbenlyst bristende, og derved kommer han utilsigtet tu l at afgive 
mange oplysninger om sin udtale. Under sproglig synsvinkel er disse 
oplysninger alt i alt det mest interessante ved håndskriftet. 

I sxrlig grad gx1der dette oplysningerne om datidig udtale af fremmed-
ord. 

En del fremmedord optrxder i former, der enten ikke lxngere er 
gangbare, eller som nu kun trxffes i dialekter eller folkeligt sprog. 

Nogle af dem synes tidligere at have tilhOrt også dannet udtale: Mar-
serede 72, marchere (jf. LU II. 458); pattroel, Patrollerne 69, patrulje, og 
patrolere 69, 70, pattrolere 69, patruljere (endnu i Molbechs ordbog er 
Patrol og patrollere opslagsformer); Reveer 76, revir (ordet er her brugt 
om det storre Reveer Eller den nye M011e ... i Dogqven, og i denne 
betydning synes udtalen at have holdt sig tu l nyeste tid, jf. ODS Revir 1 
slutn.). 

Til denne gruppe hOrer antagelig også KomfOye 76, konvojere. ODS 
registrerer Konfoj fra Moth og konfojere fra Moth og PhOnixberg, og 
m. h. t. orddannelsen stemmer formen med Arrebos confoje (jf. DSH II. 
367). Formerne med f forklares ved, at ordene er lånt via tysk; hånd-
skriftets form med m vidner om en nxrliggende assimilation. 

Andre stavemåder gengiver udtaler, der formentlig altid har vret 
regnet for mindre fine. 

Her kan nxvnes gode kendinge som agtsion 56, auktion, desen teerte 
63, Desenterede 67, desertere, Kraperet 67, krepere, Rungenere 69, 
ruinere (her brugt i betydningen `foranstalte Odelxggelse' og i interessant 
syntaktisk sammenhxng: da begynte [Holmens folk] at Rungenere paae 
alle di Horre Huuse som var her i byen); og betegnelsen på en i disse 
optegnelser meget vigtig rekvisit: Skam fudtet 54, Skamphuttet 56, 
Skamfuttet 70, skafot. 

At også angradseere 63, engagere (her: hverve), virker bekendt, beror 
måske navnlig på, at tilsvarende former optrzeder i Holbergs komedier 
(jf. Holb0.); formen synes ikke som de tidligere nxvnte at have holdt sig 
i dialekter eller vulgxrsprog. 

En enkelt form kan have interesse ved at vise noget om forfatterens 
dialekt: Stavemåden Carstillet 75, Kastellet, må tolkes som gengivelse af 
en udtale med [e] i den trykstxrke stavelse, ikke som nu med [x] eller, 
som tidligere muligt, med [e:]. En sådan udtale af dette ord forekom i 
gammelkObenhavnsk (jf. BRasm. 116). 

Indtil nu har der vret tale om former, som også kendes fra andre 
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kilder. Men herudover forekommer stavemåder, der tyder på udtaler, 
som nu er ganske ukendte, og hvis eksistens ikke bevidnes af de des-
vane hOjst utilstrakkelige kilder til belysning af aldre dansk udtale af 
fremmedord. Hvilken status de kan have haft i datidigt talesprog, kan 
der naturligvis kun gisnes om. 

Således er det svart at bedOmme Amphi0e 73, envoyé. Det er nwppe 
for dristigt at antage, at stavemåden gengiver udtalen [amfoje] el. 1., der 
i flere henseender udgOr en parallel til det nys omtalte KomfOye, men det 
er ikke muligt at sige noget sikkert om udbredelsen af en sådan udtale. 
Ordet hOrer til de ret sjwldne, det er normalt blevet fykt i pennen af folk, 
der uanset udtalen har vidst at stave det på fransk, og ingen af de aldre 
fremmedordbOger anfOrer udtaler, der kan bringes til at stemme med 
håndskriftets form, heller ikke de to, der giver de pålideligste oplys-
ninger om den faktiske danske udtale (Baden 1806: Angvoye, HOst 1837: 
AngvOieh). 

Heller ikke om Fabrig seeret 75, fabrikere, kan der hentes oplysninger 
i ordbOgerne. Man må indskranke sig til at konstatere, at formen repra-
senterer en velkendt type folkelige afsporinger af fremmedord: den kan 
vare opstået ved kontamination af det almindelige fabrikere (da stavet 
fabriquere, fabriqvere) og det på hå'ndskriftets tid også brugelige fabri-
cere; eller den kan vare dannet af fabricere ved tilknytning til grundor-
det fabrik. 

Pluralisformen Galliorder 63, galiot, er vanskelig at forstå, hvis det 
antages, at forfatterens udtale har vret den samme som nu, [gali'o:t]. 
Måske lod den sig lettere forklare ud fra den antagelse, at den trykstarke 
stavelses vokal har varet en å-lyd, lang eller — snarere — kort; på 
eksistensen af en aldre udtale med kort vokal tyder formen galliotte i et 
af Christian IVs breve (VIII. 321). 

Det er velkendt, at en rakke fremmedord og navne, der nu har [sj-] el. 
1. i forlyd, tidligere kunne udtales med [sg-], også i hOjere talesprog (if. 
DSH III. 199 og se i Ovrigt LU II. 337 ff. og DR 573 ff.). Blandt flere 
vidnesbyrd om, at forfatteren har haft denne udtale, kan navnes skav 
54, Sktevf 72, chef. Men disse former er under anden synsvinkel påfal-
dende, idet de antyder, at forfatterens udtale af den udlydende konso-
nant ikke har vret et [f], men en v-lyd, snarest da en diftongkompon-
ent; en sådan udtale synes ellers ikke kendt. 

Naturligvis må man regne med, at stavemåder, der ikke stemmer med 
ellers kendte udtaler, blot kan afspejle individuelle fejlopfattelser. Det er 
fx en narliggende forklaring, når Salys ber0mte rytterstatue af Frederik 
V omtales som det Stattur 60, det Stadtuer 61. Sammenblandingen af 
statue og statur forstås lettest, hvis det antages, at den forudsatter den 
udtale af statue, der af ODS betegnes som nu kun vulgar (eller sp0-
gende): [sda.tu:]. 
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Om visse stavemåder gx1der, at de ikke så meget tildrager sig inter-
esse ved at give oplysning om det enkelte ords form som ved at belyse 
generelle forhold vedrOrende udtalen af fremmedord. 

I nogle tilfx1de, hvor et a står i tryksvag stilling foran en trykstavelse, 
indsxtter forfatteren et uetymologisk r: Argwnt 29, agent (stork0bmand), 
arlarm 59, alarm, Kar Dwt Skibet 76, kadetskib, Carstillet 75, Kastellet. 
Disse »omvendte« skrivemåder vidner om, at han her har haft samme a-
kvalitet som i tilfx1de, hvor ar- stod i den samme position, altså i ord 
som arrest, barber, gardin (jf. DSH III. 197, UMD 77, DR 74). 

En ra3kke stavemåder illustrerer velkendte udtaleforhold i de tryk-
svage stavelser Nr en trykstavelse: reduktioner af fuldvokal, synkope-
ringer, lydåbninger osv. Neesten hele registret gennemspilles af et enkelt 
ordpar, Elmunation, Elmenations 52, Ellemunation o. 1. 57, 71, 72, 73, 
illumination, og Ellemenere 63, 76, illuminere. Derudover kan nxvnes 
synkopering i Swrmonnie 58, ceremoni, og lydåbning eller reduktion af 
fuldvokal i Dementioner 8, dimension, Destansen 8 (men også Diistan-
sen 12, Distansen 14), distance, Iodstid 70, justits, Cabenedt 69, Cabe-
nwdt 70, kabinet, Coferdie 21, koffardi, Confermation 58, kom fwroma-
tion 76, konfirmation, medRakkel 61 (men også Miiragkel 73), mirakel, 
Parredere 63, 75, paradere, Regement o.1. 54, 60, 66, regiment, Reste 
Densen 62, residens, Specefication 23, specifikation. Af sxrlig interesse 
er nogle vidnesbyrd om tilbOjeligheden til mere lukkede vokalkvaliteter i 
de tryksvage stavelser: Huuspitael 67, HuspiTal 73, Hudspetaelet 74, 
hospital, Cubulation 76 (men også Coubulactiion o.l. 57, 58), kopula-
tion, urition 63, oration, prisenterede 65, prxsentere; jf. Funosten 75, 
von Osten. 

Nogle af de anfOrte eksempler belyser måske f0rst og fremmest van-
skeligheden ved at opfatte de fremmede ordbilleder eller ved at gengive 
et ikke alt for prwcist lydindtryk i overensstemmelse med forestillinger 
om regler for fremmedords stavning. Sådanne vanskeligheder dokumen-
teres til gavns af adskillige pudsige eksempler, heriblandt Ewxchosionen 
70, eksekution, Fuschal 65, fiskal, Suverine Teetet 55, suverxnitet, og 
det virkelig også meget svxre Skubunac 36, Skubunach 37, 49, Skuby-
nach 32, Skoubounach 28, schoutbynacht. Tilsvarende problemer viser 
sig naturligt nok, når det gx1der at gengive et fremmed navnestof o.l. Fx 
skriver forfatteren konsekvent Hessel-Kassen 57, 58, 71, Hessen-Kas-
sel, og han har ikke kunnet klare det Delmel Horstiske Regemendt 60, 
delmenhorstisk. Blandt personnavnene er det interessanteste af de fejl-
slagne fors0g nok Dom Rwgel 56, Dumreicher. 

Det hjemlige ordstof er under udtalesynsvinkel ikke nr så givende et 
jagtområde som fremmedordene, bl. a. af den simple grund, at den xldre 
udtale af hjemlige ord foreligger langt bedre belyst. 

9-834153 
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M. h. t. vokalismen kan det noteres, at håndskriftets stavemåder i flere 
tilfwlde forudswtter en vokalisme, der nu er gammeldags eller dialektal, 
evt. vulgzer, men som ikke har veeret påfaldende i samtiden: 

Oftest skrives Handverks 0.1. 58, 60, 68, håndvxrks-, en enkelt gang 
dog haandvcerk 59; jf. LU I. 131 og DR 623f. 

Det hyppigt forekommende Kierke, kirke, viser ikke med sikkerhed 
noget om vokalens kvalitet; men 6.1 gang findes formen Kicerken 58, der 
vidner om en udtale med [x] eller en endnu mere åben kvalitet; jf. UMD 
16 og DR 156. 

Markering af lydåbning foreligger også i Skod 76, skud (jf. ODS og DR 
393), og Sped 73, spid (jf. ODS, DSH III. 191, UMD 17 og DR 390f.). 

Indskud af stOttevokal i forbindelsen -ni var på håndskriftets tid ikke 
fremmed for dannet udtale og holdt sig nogen tid derefter i kfbbenhavnsk 
(jf. DSH III. 191, UMD 43, LU I. 328, DR 273). Vidnesbyrd om et 
sådant indskud er formerne Barren 57, barn, Bcerrenstorph 64, Bern-
storff, lerren 73, jern, og Taarren 51, 73, tårn. 

Inden for konsonantismen er den mest spwndende iagttagelse, at 
forfatteren har åbenlyse vanskeligheder med [ö]. Oftest kommer de til 
udtryk ved, at han for en sikkerheds skyld skriver et d, hvor der ikke 
skulle have vret noget, sjxldnere ved, at han udelader et ventet d. 

Man finder variantpar som Admalien borg 68, 73 : Amalien Borg 52 
o. fl., Amalienborg, Adpril 72 :April 72, april, fridheed 52, 58 :friheed 52, 
59, frihed, madtroeser 64, 70: matroeserne 64, matros, ud Naaede 64: u 
Naade 60, unåde, udskyldighed 62: uskyldighed 54, uskyldighed; Nye 
Boer 56 :Nye boder 73, Nyboder; brOd 67, men Smaae BrOer 67, små 
brOd. Et uhjemlet d optrxder hyppigt, måske altid i tid 50, 67, 68, thi, og 
fx i Adkurat 23, akkurat, Canseliid Raaden 54, 65, kancelliråd, Kread-
tuure 67, kreatur, Rodstok 71, Rostock, Slop Rodere 55, sluproer, 
Strudense 69, Struensee, og Udlydses 43, Ulys ses (skibsnavn). Til de 
anfOrte eksempler på, at et med [ö] i normen korresponderende d kan 
udelades, kan kjes af skeen 69, afsked, og Klogke lyen 74, klokkelyd. 

Trxfsikkerheden m. h. t. [8] er ikke så ringe, at den giver grundlag for 
at antage, at forfatterens sproglige baggrund er en dialekt, der helt 
savner DL men kunne snarere tyde på, at den sproglige baggrund er en 
dialekt, hvor [Ö] er noget ustabil, således som det må have vret 
tilfwldet i wldre kObenhavnsk (og sjzellandsk). Velkendte fra gammelk0-
benhavnsk er de [8]-10se udtaler af pluralis BrOer (jf. DR 446) og sted-
navnet Nye Boer (if. DR 445). 

Konsonantsvind af gwngs type kommer til udtryk i stavemåder som 
Engels, engelsk (i Engels Tienneste 50, Engels Manden 55, men også 
Engens Manden 55 og Enggelsk 76), Frans, fransk (Frans Manden 60); 
Gebors Dag 57, Geeboers Dag 66, geburtsdag, Christi Himmelfars Dag 
66, Kristi himmelfartsdag; Sand(t), sankt (Sandhans Aften 59, Sandt 
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Hanse Dag 66, sankthansaften, -dag; Sandtanegaden 74, Sankt Annx 
Gade; Sandt Tom(m)as 36, 46, St. Thomas; jf. Stande [!] KrOys 34, St. 
Croix); Speetagkel 69, spektakel. Sandsynligvis foreligger der også kon-
sonantsvind (foran -s-) i Slaads Kiterken 58, Slods Kierken 59, Slotskir-
ken, Slods Porten 69, slotsporten (bemxrk sammenfaldet med Slods 64, 
slås; simpleksordet skrives Slo(d)t 68, 69 o. fl., slot; jf. LU II. 229, DR 
463-66). 

Det hidtil fremlagte materiale rummer en del indicier for og nwppe noget 
afgOrende indicium imod den a priori meget nxrliggende antagelse, at 
forfatteren har talt kObenhavnsk. Men tre former, nemlig former af 
ordene dronning, soldat og vogn, passer ikke uden videre ind i billedet af 
kObenhavnsk, således som vi nu kender det. 

Ordet dronning forekommer ganske hyppigt i teksten, dels forkortet, 
dels fuldt udskrevet. Når ordet skrives fuldt ud, kan det have den 
normale form Dronning 65, 68, men oftest har det en form med 0: 
DrOnning 26, 62, 63 (bis), 68, 71 (bis), DrOnnig 63, der sandsynligvis må 
bero på, at forfatteren har haft en udtale med en 0-lyd. 

Former med 0 i dette ord er jo velkendte i xldre svensk. I xldre dansk 
optrxder de kun sporadisk og da fortrinsvis i tekster med Ostdansk 
sprogprxg (jf. GG I. 115 og LU I. 156; se også Kalkar I med folkevisebe-
lxg fra Jens Billes håndskrift). 

I nyere sprog er 0-former af dette ord godt reprxsenteret i dialekterne 
Ost for Oresund. If. velvillig oplysning fra DAL forekommer de i det 
nordOstlige hjOrne af Skåne (V. Göinge, Ö. Göinge, Villand), og de er 
udbredt over stort set hele Halland og Småland. At d0mme efter IDDs 
samlinger og diverse dialektordbOger forekommer de derimod ikke dia-
lektalt i Danmark. 

På denne baggrund er det overraskende at lxse fOlgende udtalelse af 
Aage Hansen: »I et ikke nxrmere bestemmeligt talesprogslag er der 
berOring mellem ko] og [9] i forbindelsen mellem r og n, så man kan hOre 
[m] i ord som grOn, GrOnningen, ROnnebter, og (temmelig almindeligt) 
omvendt [p] i Dronning (sikkert uden forbindelse med den gamle om- 
lydsform af dette ord ...)« (UMD 27). Udtalelsen tager vel at mxrke 
sigte på forholdene i nyere dansk. Påstanden om, at en udtale med [9] i 
dronning her kan h0res temmelig almindeligt, er ikke dokumenteret, 
men Aage Hansen har på forespOrgsel oplyst, at en sådan udtale er ham 
bekendt fra kObenhavnsk og kun fra kObenhavnsk, hvor han til gengxld 
har hOrt den mange gange, måske isxr i gadenavnet Dronningens Tvter-
gade. Det har ikke vret muligt at finde denne iagttagelse bekrxftet i 
andre kilder. 

Ordet soldat optrxder dels i formerne Soldat 63, Soldater 70, Solda-
terne 73, dels i formerne Soldadt 50, Soeldadt 63, Soldatten 63, Soldat- 
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terne 66, 70, 72. Den sidste gruppe, der altså er den talsteerkeste, tyder 
på en udtale med kort a i den trykstwrke stavelse. 

I samme retning peger nordsjx11wnderen Ole Kollernds soldatte (24; 
jf. Bom 70). Kryger 353 nwvner formen med kort a som en mulighed i 
Hornsherredmålet (men anfOrer også den langvokaliske form, smst. 
356), og i IDDs samlinger er formen med kort a noteret fra Heden mel-
lem Kobenhavn, KOge og Roskilde, nxrmere bestemt fra Orsted og 110i-
else, ligesom IDDs samlinger med V. Bennike som hjemmelsmand rum-
mer en oplysning om, at det »nwrmest KObenhavn« hedder soldatten. 

Billedet synes ganske tydeligt: formen med kort a kendes fra dialekter 
i en ring uden om KObenhavn, ikke fra andre danske dialekter. 

Om formen omkring 1785 også har tilhOrt kObenhavnsk, er vanskeligt 
at afgOre. Hvis dette skulle have vret tilfeeldet, må den antagelig meget 
snart derefter vxre forsvundet fra kObenhavnsk. Et vigtigt vidnesbyrd i 
så henseende afixgges af en kObenhavnsk litterat, bogtrykker P. N. 
JOrgensen (1805-50), der forlystede sig selv og — efter antallet af oplag at 
dOmme — vistnok også en del andre med humoristiske folkelivsbilleder, 
hvis komiske hovedperson var en dialekttalende bonde fra »Kulsvier-
Egnen« i Frederiksborg amt; i denne hovedpersons mund leegges formen 
Soldatten (Bonden i Tivoli, 6. Oplag, 1856, s. 9 bis). Når P. N. JOrgensen 
bruger denne form som led i karakteristikken af bonden som anderledes-
talende, må forudswtningen sandsynligvis vxre, at han ikke har kunnet 
godkende den som kObenhavnsk (eller som rigsmål, men det ser ikke ud 
til, at han har skelnet mellem de to stOrrelser: hans kObenhavnske figurer 
er ikke karakteriseret ved afvigende udtaleformer). I Ovrigt tyder den 
anfOrte oplysning fra kObenhavneren V. Bennike (1849-1923) på, at 
heller ikke han har kunnet vedkende sig soldatten som kObenhavnsk. 

Ordet vogn forekommer tre ganger i teksten, én gang i normalformen 
Vogn 58, men to gange i påfaldende former, vongn 50 og vong 58, der 
kunne afspejle en udtale med [g(n)J. 

Overgangen af et (oprindeligt eller sekundwrt) [y] til [g] foran [n] i 
visse ord, fx Agnes, Agnete, magnet, Magnus, signal, signet, optrwder 
sporadisk i mange kilder og er ikke bundet til nogen bestemt dialekt (jf. 
GG II. 108f., LU II. 403, DR 291; Kryger 370, Feilb.). 

Anderledes stiller sagen sig vistnok m. h. t. vogn. En udtale med [gn], 
der må ligge bag stavemåden i en del eeldre kilder, synes i nyere tid ikke 
kendt inden for det nuvxrende danske sprogområde; Kort &c. (se ser-
kort til § 28) nwvner den ikke, og den er heller ikke optegnet i IDDs 
samlinger. Derimod trxffes den i de sydvestlige skånske dialekter, jf. 
Brnndum-Nielsen: Sproglig Forfatterbestemmelse 31 f., Ingers: Det syd-
västskånska dialektområdet 170f. og Benson: Sildschwedischer Sprach-
atlas 2: 26f. samt det af Ingers omtalte gamle malmOske stednavn 
Vångkarlavången (Malmö Fornm. årsskr. 1957, 45 f.). 
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Hos Ole KollerOd trxffes flere vidnesbyrd om overgangen af [yn] tul 
[on], jf. Bom 72. Ordet vogn har her normalt formen vogn (fx 12, 137) 
eller — i god overensstemmelse med sjx1landsk dialekt — vovn (fx 86), 
men i hvert fald 6.1 gang (12) findes en form, der har interesse i nwrvx-
rende forbindelse, en form, der af Bom lxses Vaangnen, af den senere 
udgiver vaangen, og som, uanset hvilken af Ixsningerne der er den rette, 
tyder på en udtale med [g(n)]. 

Det synes ikke muligt at forklare KollerOds Vaang(n)en ud fra nord-
sjatllandsk dialekt. Når hans isolerede brug af formen ses i sammenhxng 
med brugen af tilsvarende former i Holmen-håndskriftet, melder sig som 
en måske rimeligere forklaring den tanke, at denne udtale har kunnet 
mOdes i kObenhavnsk (som KollerOd nxppe var upåvirket af, jf. Chr. 
Lisse i Koller0d-udgaven s. X). 

De tre former, der her er gjort ffi genstand for lidt fyldigere omtale, 
peger ikke entydigt mod en bestemt dialekt som baggrund for sproget i 
Holmen-håndskriftet: den kortvokaliske form af soldat stemmer med 
udtaler i nordsjx1landsk, mens formerne af dronning og vogn peger mod 
dialekterne Ost for Oresund. Det må henstilles til overvejelse og mulig 
senere efterprOvning, om forklaringen på deres samtidige tilstedevxrelse 
kan vxre den, at de på forfatterens tid har tilhOrt Oresundsmålet kOben-
havnsk. 
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Summary 
Poul Lindegård Hjorth, A manuscript from Holmen, Copenhagen, around 1785 

This article examines an anonymous manuscript from around 1785, which in all 
probability can be regarded as the work of a man employed at Holmen, the 
Danish naval base in Copenhagen. Emphasis is placed on the information the 
manuscript can provide on the pronunciation of the time, particularly that of 
foreign words. In all likelihood the author of the manuscript spoke the Copenha-
gen dialect, but three forms do not tally with the Copenhagen dialect as we now 
know it; an attempt is made to shed more light on these three forms. 



Sv. dial. nårs(t), någors(t), någor 
'någonstädes' 
Av Lennart Moberg 

I sina Huvudlinjer i nordisk språkhistoria s. 184 skriver Bengt Hessel-
man: »Stavelseförlust i Sverige i ultima av ett ord på -stad har jag endast 
träffat i NUppl. n8ggsst 1. ns.51 o. d. 'någonstädes' av fsv. nokorstak.» 
Härom är för det första att säga, att någorst, nårst 'någonstans' är belagt 
långt utanför Upplands gränser, norrut ända till Överkalix. Vidare torde 
härledningen ur fsv. nokorstak, som Hesselman och fler med honom 
tycks ha tagit för given, vara mogen för omprövning. 

Vid sidan av någorst, nårst förekommer — delvis i samma dialekter — 
en därmed synonym form utan -t: någors, nårs. Den kan inte lämnas 
obeaktad i diskussionen om ursprunget till någorst, nårst. Också den 
mer sällsynta formen någor kräver en plats i sammanhanget. 

Här följer närmast en redogörelse landskapsvis för de olika dialektala 
formerna med exempel på deras användning.1  Fullständighet i material-
redovisningen är inte åsyftad. 

Småland 
Tjust: no, ex. Vart ska ni gå niks? Blackstad; nårs adv. 'någonstädes', 
ex. Hvar-  nårs? Gärdserum (1870; ULMA 65: 54); Vart ska du gå no? 
Var har du varit no? Hallingeberg. — Jfr G. V. Sylvander, Provincialo-rd 
från Kalmar län (ca 1850; ULMA 93:26): nårs adv. 'någonstädes', ex. 
»Hvor Per nårs? ». 

Östergötland 
Nårs qvonam, frågeord. Hwar ska du gå nårs? (C. Nyr61, mitten av 
1700-talet). Nårs (frågeord). Hvart skall du nårs? M. W. Kal&I Östgötha 
Dialekten (ak. avh. 1846) s. 15. Närmare lokaliserat material kommer 

Språkproven återges oftast med grov beteckning eller i riksspråksform. — Materialet har 
excerperats ur ULMA:s alfabetiskt ordnade ordsamlingar. Docent Vidar Reinhammar har 
haft vänligheten att till mitt förfogande ställa det material, som finns i Ordbok över 
Sveriges dialekter. 



136 Lennart Moberg 

från landskapets norra, östra, sydöstra och centrala delar. Från göta-
målsdelen i sydväst saknas belägg. 

Tjällmo vgAgg 'var någonstans'; Risinge, Ö. Eneby, Gryt m. fl. nårs 
adv. 'någonstädes'. Var nårs? (C. J. L. Lönnberg, slutet av 1800-t.); 
Kuddby o. Jonsberg nårs adv., ex. Hvar nårs ligger det och det? (1862, 
ULMA 65: 29); Åtvid vricks; Grebo mstg i t. ex. Jag vet inte var jag har 
käxlorna nig; (?) Vårdsberg hvar nårs (1861-76, K. A. Hagson, f. i 
Vårdsberg); Tidersrum vå,rigks; Kisa var nårs; Vårdnäs vas.,0,s; Vist ngzg 
'någonstans', ex. var ce kärnan n_eks?; Skeda ngig 'någonstans'; Fornåsa 
nårs (frågeord), ex. Hvart skall du nårs? (N. Rosberg, odat.). 

Nårst uppges i en äldre uppteckning från skärgården: Norst »någor-
städes» (mitten av 1700-t., S. Rudholm). 

Närke 

Från östra Närke uppger G. Djurklou (1860-talet) nårst adv. 'någon-
städes', mest använt i uttrycket hvar nårst »hvarest» (ULMA 28082:2). 
Det saknas i senare uppteckningar. 

Södermanland 
Ett par sörmländska ordlistor — den ena speciellt gällande språket i 
Rekarne — i Uppsala univ.-bibl., Ihreska saml. 98: 15 och 16, anon., före 
1766, upptar ett nåster i uttrycken hvar nåster och hwart skal han gå 
nåster? Man kan väl ifrågasätta uppgiftens pålitlighet med avseende på 
både form och förekomst.2  Av *nokors stakar e. d.? Något säkert sörml. 
någors(t), nårs(t) tycks inte finnas belagt. 

Uppland 
nog, nen o. d. — i nordost n8g8gt o. d. — förekommer allmänt i hela 
landskapet, ofta i frasen var nårst?, var .. . nårst? 'var någonstans?'. Se 
bl. a. E. Grip, Skuttungemålets ljudlära s. 117 och Aug. Isaacsson, Om 
södra Fjärdhundralands folkmål s. 137. Det kan påpekas att ordet före-
kommer i Upplandsdelen av Västmanlands län (Våla och Simtuna hdr), 
trots att det inte tycks vara kurant i västmanländskan. 

nag, ex. var valp ny? Djurö (Harö), alltså nära den sörmländska 
skärgården. Från Blidö uppger en upptecknare (Hj. Lindroth 1908) nogt, 
och tycker sig också — av de yngre — ha hört nog. 

I en bröllopsdikt från år 1691, den äldsta -på uppländsk dialekt i 
Hesselmans utgåva Bröllopsdikter på dialekt, där den har nr 12, frågas 
det: »Å Mattes kiäre säg, hwår tog du nårst hä Glamme.» Uttrycket 

2  I Anders Grape, Ihreska handskriftssamlingen, 2, s. 123 påpekas, att ordlistan 98: 16 
också upptar ord från andra landskap (Östergötland, Uppland). 
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hwar — nårst återkommer i en bröllopsdikt från det följande året (1692), 
likaledes uppländsk (nr 14 i Hesselmans utgåva).3  

Västmanland 
vas 'var någonstädes' Norberg. — I övrigt har jag inte kunnat belägga 
ordet från Västmanland. Det förekommer däremot i Upplandsdelen av 
Västmanlands län; se under Uppland. 

Dalarna 
Bergslagen 
nayt, ex. var ske dus ga ron? By; var nårst Folkärna. 

Övre Dalarna 
nagast, någsst o. d. Nedan-Siljan: Rättvik, Leksand, Ål, Djura, ex. Var 
är du nagast?; »gast årstans 'någon annanstans' Leksand; Ä föll nagäst 
'det är N-41 någon-stans'; Hönn i »gäst? 'hann ni fram i tid?' Djura. 

någor (nogar, nincer o. d.) Ovan-Siljan, med tillägg av Boda i Nedan-
Siljan. Ex.: Jag vet inte var han är någor Älvdalen; Var har du varit 
någor? Mora; Har du sett far någor? Ore; Finns det några bär någor? 
Sollerön; int någor 'ingenstans' Venjan; nagar årar 'på något annat 
ställe' Boda. 

Särna och Idre 
någor, ex. Jag vet inte var han är ?lagar Särna; herr negger 'var någon-
stans' Idre. 

Gästrikland 
non, nkst o. d., särskilt vanligt i fraserna var nårst och var ... nårst, är 
belagt från alla delar av landskapet: Österfärnebo, Torsåker, Årsunda, 
Ovansjö, Hille, Ockelbo. 

Hälsingland 
non`, nan o. d. i hela landskapet. Sydöstra Hälsinglands domsagas tg: 
Norrala, Skog; Bollnäs doms. tg:  Alfta, Voxna; Västra Hälsinglands 

3  Nr 12 kan enl. Hesselman alternativt vara sörmländsk (Uppländskan som skriftspråk, i: 
Uppland. Skildring af land och folk, 2, s. 533), enl. Vidar Reinhammar, Pronomenstudier s. 
72 »kanske från södra Uppland (ej Roslagen)». Delvis med ledning av ortnamnet Sågtorp 
räknar Hesselman i Språk och Stil 11 (1911), s. 147 not 1, med möjligheten att nr 14 kan 
representera »mål från stockholmstrakten». 
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doms. tg:  Arbrå, Färila, Järvsö, Ljusdal; Norra Hälsinglands doms. tg:  
Bergsjö, Bjuråker, Delsbo, Forsa, Gnarp, Hassela. Därtill Ytterhogdal 
längst i nordväst, hörande till Jämtlands län. 

najt (— nårst) Gnarp, nast Ovanåker. 
vågat, viyiat, vånatans 'var någonstans' Bollnäs, not 'någonstädes', va 

(gr han not? Segersta. 
F. Wennberg, Ordbok öfver Allmogeord i Helsingland (1873) s. 28: 

hvanårst (äv.  . hvanåstans) adv. »hvarest; hvarthän». 

Medelpad 
ne,st Haverö; na min 'någonstans' (eg. »något någonstans») Stöde. 

nan (-a-)— ndgce,st (-il-) allm. i hela landskapet. 
Jfr A. Vestlund, Medelpads folkmål 1 s. 128. 

Ångermanland 
nay o. d. Ångermanlands södra doms. tg:  Gudmundrå, Högsjö, Nora, 
Nordingrå, Vibyggerå; Ång. mellersta doms. tg:  Multrå, Resele; Ång. 
västra doms. tg:  Edsele, Fjällsjö, Tåsjö; Ång. norra doms. tg:  Anundsjö, 
Arnäs, Gideå, Grundsunda, Mo, Sidensjö, Skorped, Trehörningsjö. 

nals nos, nns Bjurholm, Nordmaling (Västerbottens län). 
netgetst, ndtge,,st, nalst Ång. södra doms. tg:  Högsjö (— nats), Nora 

(— nay), Stigsjö (non); Ång. mellersta doms. tg:  Boteå, Graninge, Lång-
sele; Ång. norra doms. tg:  Trehörningsjö (— na,$). 

Jfr Johan Nordlander, Ordbok över Multråmålet s. 82. 

Västerbotten 
nitgets, näge,st o. d. från Vännäs i söder till Jörn i norr. 

F. Unander, Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län (1857) s. 
26; Lindgren—Zetterholm, Ordbok över Burträskmålet s. 101. I Burträsk-
målets grammatik § 76 anm. 1 antar Lindgren att dial. någen återgår på 
fsv. nakarstap men väl »ombildat efter ädayt fsv. afira + sta], (annan 
stap), med vilket det ofta förenas». Enl. min mening är tvärtom såväl 
åde.,,st 'annorstädes' som e:kw 'ingenstädes' analogiska bildningar efter 
nägetst, vars härledning vi återkommer till. 

Norrbotten 
någkst, näetst, n&a,st o. d. Nederkalix, Nederluleå, Norrfjärden, Piteå, 
Råneå, Töre, Överkalix (— ma). 

n(tig, nckay, den genuina formen i Överkalix (— mean y.). Se Carin 
Pihl, Prepositioner och adverb i Överkalixmålet s. 466 if. och jfr nedan. 
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Jämtland 
ndgetst, njgayt, nalst o. d. Borgvattnet, Fors, Hällesjö, Marieby, Ra-
gunda. 

ntigetst, Ogayt, nen o. d. Berg, Bodsjö, Hackås, Revsund. 

Härjedalen 
någetst o. d. Hede, Linsäll, Sveg. 

nå ger o. d. — någeyt (non) o. d. Lillhärdal, Tännäs, Vemdalen. 

Lappland 
Arvidsjaur: naghst. 

Lycksele lappmark: någceyt o. d. Lycksele, Sorsele, Stensele, Tärna. 

Åsele lappmark: nay (frågande) Fredrika (n. delen); någayt Fredrika (s. 
delen); någcetst, ex. no had u dcem någcey.t 'nog hade han dem någonstans' 
Vilhelmina (Dikanäs); nvy, ex. va  grav an do ntAs? 'var gräver han då 
någonstans?' Vilhelmina -(Fatmomakk); nay, ex. va  ha vi våga nay? 'var 
har vi vågen någonstans?' Åsele. 

Finland 
H. Vendell, Ordbok över de östsvenska dialekterna upptar s. 655 ett 
*någors nogory adv. 'någonstädes hän', belagt från Pyttis i östra Nyland, 
och V. E. V. Wessman, Samling av ord ur östsvenska folkmål, 2, s. 698 
kompletterar med nogans, noganst 'ds' Strömfors, Pyttis (ö. Nyland). 
Från Folkkultursarkivet i Helsingfors har jag mottagit ytterligare upp-
gifter om ordet, vilka här meddelas i utdrag.4  

Ö. Nyland 
Borgå: Uppifrån finskan (dvs. finskbygden) nogans; Lappträsk: Int for 
dom nogors; Pyttis: Int ska ja far nogors; Pärnå: Ja siter som op heita 
steinar när ja ska va någars; Strömfors: up E skom„nagars (Kungsböle); Ja 
märkt nu att ja kom nagons at landa (Tillbacka). 

V. Åboland 
Iniö: natt ans 'någon annanstans', van,nary 'var någonstans?', nary k 

skopu. 
I Korpo (Kälö) har upptecknats ett *någort i uttrycket katt nart 'här 

någonstans'. 

För materialet från Folkkultursarkivet tackar jag särskilt arkivarie Gunilla Harling-
Kranck. — Vid återgivningen av språkproven gäller vad som sägs i not 1. 
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Adv. nårs(t), någors(t) är som synes vida spritt i de svenska dialekterna. 
Spridningen är typiskt nordlig—östlig. I norr och öster når ordet fram till 
svenskans yttersta utposter: Överkalix i Norrbotten och Pyttis i östra 
Nyland. I sydvästra Sverige är ordet okänt. När det förekommer väster-
ut i Norrland — Lappland, Jämtland, Härjedalen — kommer det säkerligen 
från kustmålen. Lappmarksmålen följer moderdialekterna i kustlandska-
pen. Det betyder genomgående någorst (nårst) i Arvidsjaur och Lyck-
sele lappmark liksom i västerbottniskan, och företrädesvis nårs (någors) 
i Åsele lappmark liksom i ångermanländskan. I jämtländskan är någorst 
begränsat till landskapets sydöstra del; den »egentliga» jämtländskan 
saknar ordet. Det har säkerligen kommit österifrån. Detsamma gäller 
utan tvivel om det härjedalska någorst, trots att det är belagt från skilda 
delar av landskapet. Det gamla ordet är här någor, liksom i Särna och 
Idre (och Ovansiljan). Någorst är en novation, som har följt Ljusnans 
dalgång upp genom landskapet. Någorst uppges som enda form från 
Sveg, Linsäll och Hede. Det gamla någor lever kvar som en ålderdomlig 
variant till någorst dels längst upp i Ljusnans dalgång (Tännäs), dels i 
sidodalarna (Lillhärdal och Vemdalen). 

Formerna med och utan slut-t, någorst (nårst): någors (nårs), visar en 
splittrad kartbild. Det stora någorstlnårst-området från Uppland till 
Norrbotten bryts av ångermanländskan med övervägande någors (nårs), 
en form som också hör hemma i övergångsmålen mot västerbottniskan (i 
Bjurholm och Nordmaling) och — som nämnt — i de södra lappmarksdia-
lekterna (Åsele lappmark). I övrigt ser den -t-lösa formen ut att ha sin 
starkaste ställning i periferien av ordets utbredningsområde: Överkalix, 
det svenska Finland, Östergötland — ö. Småland. 

Om växlingen någors: någorst i Överkalix yttrar sig Carin Pihl i 
Prepositioner och adverb i Överkalixmålet s. 466f. Efter en viss tvekan, 
föranledd av fsv. noghors 'någonstädes', tycks hon s. 467 bestämma sig 
för att härleda dial. någors ur någorst (< fsv. nokors stads) »med -t 
bibehållet frfr vok.». De nio anförda språkproven ger inte stöd åt Pihls 
hypotes om skälet till växlingen. I det enda exemplet med någorst följs 
adverbet visserligen av vokal, men i de åtta exemplen med någors tycks 
det vara likgiltigt om vokal eller konsonant följer. Ofta står någors i sats-
eller meningsslut framför paus, en ställning som med Pihls utgångspunk-
ter borde gynna -t-formen. Någors har uppenbarligen den starkaste 
ställningen i dialekten. Det framgår bl. a. av 61ay 'överallt', &maj 
'ingenstans', m4ggay 'på många ställen' (Pihl s. 466), som förefaller 
vara bildade efter mönster av någors. Troligen är någors adverbets 
gamla form i Överkalix och någorst inkommet från granndialekterna i 
söder.5  
5  Samma uppfattning har arkivarie Margareta Källskog, ULMA, född och uppväxt i 
Överkalix och med dialekten som sitt egentliga modersmål. 
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Förhållandet någors: någorst blir svårt att förklara om man utgår ifrån 
att den förstnämnda formen är utvecklad ur den sistnämnda. En så 
allmän och tidig (jfr strax nedan) reducering av slutljudande -rst> rs (i 
svagton?) saknar veterligen paralleller. Den av Pihl anvisade utvägen är 
inte framkomlig. 

De båda variantformernas uppträdande i källorna bör kunna ge anvis-
ningar om deras relativa ålder. Någorst (nårst) är såvitt känt inte belagt 
tidigare än i den ovan omtalade uppländska bröllopsdikten från år 1691. 
Bildningen kan givetvis vara åtskilligt äldre. Någors är styrkt från y. fsv. 
tid. Söderwalls ordbok 2, s. 115 uppger noghors 'någonstädes' bl. a. från 
Karlskrönikan v. 8464 (SFSS 17: 2 s. 290) och S:t Erikslegenden enl. 
Cod. Vat. Reg. Lat. 525 (Corpus codicum suecicorum medii xvi, vol. 3, 
36 r; jfr SFSS 7: 3 s. 378:29). 

Vi är tydligen oförhindrade att betrakta någors (nårs) som en äldre 
form än någorst (nårst). Därmed förenklas avsevärt problemet om de 
båda varianternas relation till varandra. 

Formen någorst låter sig utan svårighet härledas ur någors. Analo-
giskt tillägg av -t till adverb på -s är vanligt i dialekterna, särskilt i 
svealändska, norrländska och finlandssvenska dialekter; se B. Bjerre, 
Nordiska konjunktionsbildningar med temporal innebörd 2, s. 334f. Från 
riksspråket kan nämnas eljest < el jes , straxt < strax. Företeelsen kan 
beläggas i y. fsv. tid, t. ex. cellist, cellest (Karlskrönikan v. 4945, 7210), 
hellest (Didrikssagan kap. 69:7, SFSS 10 s. 51); sannolikt också hvarist 
= nusv. varest av äldre hvaris. Se A. Noreen, Altschwed. Gramm. § 335, 
anm. 2. 

Fsv. noghors 'någonstädes' (dial. någors, nårs) är i sin tur en avled-
ning med adverbiellt s till fsv. nokor adv. 'någonstädes', motsvarande 
fvn. nakkvar, n9kkur adv. med samma betydelse. Ang. s. k. adverbiell 
genitiv se bl. a. A. Noreen, Altschwed. Gramm. § 471:6 och E. WesAn, 
Svensk språkhistoria III, § 17. Fsv. nokor adv. är enl. Söderwall bara 
känt från en ålderdomlig källa, Fornsvenska legendariet (Cod. Bil. s. 
362: 8 och s. 434: 12). Det dialektala någor (Övre Dalarna inklusive Särna 
och Idre, Härjedalen) är utan tvivel identiskt med det fornspråkliga 
nokor (nakkvar, n9kkur). Adolf Noreens tveksamma identifiering av 
dalmålets (Orsa) någer adv. med dat. sg. neutr. *någro (Ordlista öfver 
dalmålet s. 136), som övertas av Levander i Dalmålet, 1, s. 224, är 
mindre sannolik mot bakgrunden av den entydiga fornspråkliga formen. 
En analogisk bildning efter någor är säkerligen dalm. ingä(r) 'ingen-
städes' (Våmhus, v. Mora) liksom ingo(r)st 'ingenstädes' (Rättvik, Lek-
sand) efter någorst.6  

6  Uppslagsformen ingro adv. i Levander—Björklund, Ordbok över folkmålen i Övre Dalar-
na s. 1017 synes vara motiverad av Noreens och Levanders härledning av någor adv. ur 
*någro. 
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I detta sammanhang vill jag sätta in ett fsv. nokort (noghort) 'någon-
städes', känt från Magnus Erikssons stadslag, där cod. A och B i Kg 
20:2 o. 3 har nokort noghort, andra handskrifter nokorstadh o. likn. 
(C. J. Schlyter, Samling af Sweriges Gamla Lagar, 11, s. 38). I B, den 
äldsta bevarade handskriften av stadslagen, uppträder noghort 'någon-
stans' också i Kg 20: pr: »hwar scal next aff sino godhze gira fOr wn han 
bort faar ellr noghort sighlir» (Söderköpings lagbok 1387, utg. av E. 
WesAn, 1971, s. 10). Schlyters textkodex (A) har här nokon wart 
(Schlyter a. a. s. 36). Säkerligen är B:s läsart den ursprungliga. A-
skrivaren (eller någon tidigare skrivare) har varit obekant med adv. 
nokort eller bedömt det som föråldrat och har första gången det mötte 
honom ersatt det med det mera gångbara nokon wart. Axel Kock 
(Svensk ljudhistoria, 5, s. 183) menar att nokort (noghort) utvecklats ur 
*nokorwort, vars o i ultiman skulle härröra från mlty. -wort. Enligt min 
mening är det naturligare att tänka sig att nokort är det gamla nokor 
'någonstädes', som utrustats med adverbiellt -t liksom noghors med -s. 
Den senare formen kan alternativt uppfattas som genitiv av pron. fsv. 
nokor, men i nokort kan det svårligen röra sig om en i fsv. unik variant 
till neutrum nokot av samma pronomen. 

Huruvida det ovanliga dialektala vång 'var någonstans' (Hälsingland), 
jan nart 'här någonstans' (v. Åboland) bör hållas samman med fsv. 
nokort, får t. v. lämnas oavgjort. 

De svenska dialekternas någorst, nårst adv. 'någonstädes' är enl. min 
mening inte en reducerad form av fsv. nokorstak och kan inte tjäna som 
exempel — det enda — på stavelseförlust i ultiman av ett ord på -stad. 
Tvärtom är någorst, nårst slutprodukten av en utveckling i rakt motsatt 
riktning, ett exempel på ett ords förlängning steg för steg: ä. fsv. nokor> 
y. fsv. noghors > nysv. någorst (nårst). Förändringarna är knutna till 
ordbildningen, inte till ljudhistorien. Alla tre stadierna finns represente-
rade i de svenska dialekterna, det äldsta som man kunde vänta i de 
ålderdomliga dalmålen med angränsande norska dialekter. 

SUMMary 

Lennart Moberg, Swedish dialect nårs(t), någors(t), någor ̀ somewhere' 

The Swedish dialectal forms någorst, nårst `somewhere' are usually said to 
derive from Old Swedish nokorstak. This derivation is in the author's view 
incorrect, failing to explain, among other things, the form without a -t, någors, 
nårs. Instances of this form—but not of någorst—are found in Old Swedish 
(noghors), and it is clearly older than the form ending in -t. The analogical 
addition of -t to adverbs ending in -s is common in the dialects of Swedish; 
examples found in standard Swedish include eljest<eljes (otherwise') and 
straxt<strax ('immediately'). 0Sw. noghors itself is derived by the addition of 
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an adverbial ending -s from 0Sw. nokor adv. `somewhere' (West Norse nakkvar, 
nQkkur adv.). A parallel formation using an adverbial -t is 0Sw. nokort adv. 
`somewhere'. The dialectal form någorst (nårst) is the final stage of a develop-
ment from Early 0Sw. nokor>Late 0Sw. noghors>Modern Swedish någorst 
(nårst). All three stages are represented in Swedish dialects. 



Scandinavian Shore Names 
in Shetland 
The Onomastic Sub-Dialect of a Coastscape 

By W. F. H. Nicolaisen 

Students of names, as weil as historians, cultural geographers, linguists, 
and others who explore place names as potential raw material for their 
scholarly pursuits, have for a long time been aware of the value of 
discernible distribution patterns of names, name types, name elements, 
name formations, and the like, and have interpreted these both syn-
chronically and diachronically. The most popular of such approaches 
has probably been the attempt to link the geographical scatter of topo-
nymic evidence with the historical stratification of languages, or phases 
of languages, in a given area. More recently, paralleling the dialect geo-
graphers' treatment of regional variation in the, mostly, phonological 
and lexical aspects of language, it has been suggested that variations in 
the onomasticon, and particularly in the toponymicon, similar to those in 
the lexicon, fully justify the assumption of onomastic as weil as linguistic 
dialects (Nicolaisen 1980a). Naturally, the two are frequently quite 
closely connected although such connection is not a prerequisite. Thus, 
at one end of the taxonomic spectrum of an onomastic dialect would be 
those lexical items in the topographic sector of the vocabulary from 
which names, especially name generics, are commonly formed, whereas 
at the other end would be fully-fledged names which, because of their 
linguistic provenance, have no lexical counterparts in the contemporary 
regional variety of the current language. Inherited name models would 
be somewhere in the middle, although perhaps tending towards the latter 
rather than the former, despite their semantic accessibility. 

If the existence of onomastic dialects is an acceptable notion, then it 
follows that, just like their linguistic (lexical) counterparts, such dialects 
are capable of migrating with those whose part of their cultural profile 
and heritage they are. Both groups and individuals can carry their 
onomastic dialects to other parts of the same country or even to other 
countries, as ingredients of their mental baggage and, if called upon to 
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name, may utilize these dialects in new territory. I have previously on 
several occasions (Nicolaisen 1969, 1976 a, 1976 b, 1979-80, 1980 b, 
1982 a) drawn attention to the ways in which Scandinavian settlers from 
certain parts of Norway applied their onomastic dialects to the landscape 
of Scotia Scandinavica from the ninth century onwards, and within that 
general framework it has been my special concern to point out the 
frequently overlooked role which the realization and actualization of 
name modeis played in situations in which people unskilled and inexperi-
enced as namers were called upon to name many geographical features 
in a hurry (Nicolaisen 1978). 

It is, of course, profitless to discuss the existence and characteristics 
of onomastic dialects in the abstract, even in terms of the more limited 
use of ninth- to thirteenth-century Norse dialects in Scotland. Particular-
ly toponymic dialects, in their earth-bound qualities, only make sense, 
only have substance, in their selective, structured application to the 
topography of an island, let us say, or of a valley or perhaps of an area 
within some administrative boundary (Nicolaisen 1982 b), as long as the 
old paradox is remembered which, on the one hand, claims that no 
feature of the landscape exists until it has been named, while names are, 
on the other hand, only given to perceived features of the landscape. 
Instead of regarding this as a confusing chronological conundrum, it is 
probably better to acknowledge that perception and naming go hand in 
hand, are, indeed, inextricably linked. 

In this brief essay, I intend to regard the names of natural features in 
Shetland as part of such an onomastic dialect imported from Norway but 
adapted and further developed in "colonial" territory. In order to pre-
vent the discussion from becoming either to shallow or too unmanage-
able I wish, within this dialect, to examine in some detail the sub-dialect 
of names found on or near the coast, while paying only brief attention to 
names associated with inland or maritime features. Particular thought 
will be given to the kinds of features named, as weil as to the semantic 
status of the elements employed. As basic evidence will serve chiefly the 
alphabetic list of Norse appellatives found in Shetland place names, as 
compiled and presented by Jakob Jakobsen in his pioneering study of 
The Place-Names of Shetland (Jakobsen 1936: 18-125; Jakobsen's name 
spellings are here retained). It goes without saying that such a list, first 
put together almost a century ago from a well informed, but somewhat 
idiosyncratic point of view, cannot be used uncritically in its entirety. I 
have, for example, for reasons stated extensively elsewhere (Nicolaisen 
1959, 1960, 1965, 1976a: 57-64), not taken into account names of the 
type de Bård o' Bressay (Ordnance Survey: Bard), de Gryn o' Stavaness 
(0.S.: The Groot), de Holm o' West Sandwick (OS.: Holm of West 
Sandwick), de Hevdin o' Wadderste (0.S.: Hevden Ness, Wethersta- 

10-834153 
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ness), etc. Although there cannot be any doubt that they ultimately 
contain Old Norse (ON) barö, grjöt, hölmr and heföi, respectively, they 
must be regarded as Scottish-English formations, as attested by the 
definite article, the use of the preposition o(f) and, in some instances, 
the English plural -s. That they include Old Norse words in their Shet-
land Nom n disguises is an indication that these terms continued to be 
used and understood in post-Nom n times. Where the Old Norse definite 
article is preserved, as in de Hevdin, its duplication by the English 
definite article de is not tautological redundance or translation from the 
Old Norse but rather a sign that the Old Norse definite article was now 
regarded as part of the name which was no longer morphologically 
analyzed as complex. In other words, it is highly doubtful whether there 
is, typologically, an Old Norse *klenar behind every de Kletts, like de 
Kletts o' Sjina hwita, or *klettarnir behind de Klettins. Sometimes such 
"morphological translations" may have taken place but as evidence 
from other parts of Scotland shows—in Gaelic-English bilingual contact, 
for example—translations of place names are not as common as is often 
assumed (Nicolaisen 1975, 1976 a: 53-56). Difficult to prove, it should 
never be taken for granted. Jakobsen himself puts forward the theory 
that "such words ... are vividly present to the mind of the people, and 
are partly understood as common nouns", in Shetland English usage 
(Jakobsen 1976: 9). 

I have also, for different reasons, separated out from my primary 
source material all Old Norse appellatives which occur only as specifics 
in compound names but never as generics. Admittedly, this may be, in 
some instances, due to the quirks of chance survival but since the 
semantic range of specifics is so much wider than that of suitable 
generics and reaches beyond mere topographic items, it is not surprising 
that specifics are more numerous, or at least less restricted, than gener-
ics which are, quite appropriately, at the heart of any onomastic dialect. 

Thirdly, I have treated with caution Jakobsen's tacit assumption that 
all etymologically retrievable elements were semantically transparent 
appellatives at the time the names in question were given. I do not, for 
instance, share his conviction that the presence, in Shetland, of names 
(not on the coast, of course) containing ON vin "pasture" implies 
Scandinavian settlement earlier than 800 A.D. since vin was obsolete by 
that time in the Norwegian homeland (See also Fellows-Jensen, in press, 
9). All sorts of names, whether semantically and morphologically acces-
sible or not, formed part of the onomastic dialect which Scandinavians 
transferred across the North Sea to Shetland. Every name or name type 
which existed in Norway at the time qualified, and it is not necessary to 
assume that its components were toponymically productive and lexically 
meaningful. Many of them, perhaps most of them, were, but this was not 
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a precondition for their usefulness in the naming of a virtually nameless 
landscape. 

Despite these eliminations, the remaining corpus of elements is still 
impressively large and quite suitable for our purposes. If one oversimpli-
fies a little what is really a more complex picture and equates the known 
meaning of the underlying appellatives with the conjectured original 
meaning of the name generics, certain broad generalizations can be made 
and some informative conclusions reached. 

In a conglomeration of islands, like Shetland, the network of topo-
nyms, and especially of toponymic generics, employed to produce a 
structured landscape by isolating perceived topographic features and 
relating them to each other through naming, is generally divisible into 
names (and name generics) which apply to coastal features and those 
which are largely used in inland settings. That there are some onomastic 
items which may be found in both is understandable, as, for example, 
ON bak(r) "back", bakki "steep bank", botn "bottom", hamarr "steep 
rock", etc. It simply means that the appellatives incorporated in these 
names had a sufficiently broad semantic range, so as not to be associated 
with either one or the other of the two major sub-divisions. Naturally, in 
toponymic usage their specific "meaning" may differ somewhat depend-
ing on whether they apply to coastal or inland features: ON bakki 
(Shetland bakka, bakk) refers either to a "steep coast" (Dunabakka < 
*dunubakki, Sundebakk < *sundbakki) or to a "bank" or "slope" 
(Swartabakk); ON bak(r) is represented by the sea rocks called (de) 
Hwålbak "whale back" and by the inland name Kaldbak "cold ridge of 
hills"; ON botn can either be the "head of a bay" (Vöboiten < *g5 
botn) or the "head of a little round valley" (Gardabotten < *garäa-botn; 
de Hwibodden < *kvi-botn); ON hamarr might be a "ledge of rock in the 
hillside" (Bratthåmar < *bratthamarr) or "a flat rock by the seashore" 
(Låhamar, Laamar, Le:mar < *hlaa-hamarr), etc. 

The number of generic elements which have gone into the Shetland 
coastal nomenclature is large and their application varied as weil as 
telling, insofar as we are given through them a glimpse of what the Norse 
settlers' notion of "coast" appears to have been, perceiving its dual and 
contradictory nature as separating land from sea while linking them at 
the same time. "Coast" does therefore not necessarily end where the 
water begins but rather, on the one hand, includes natural features which 
might be understood as encroachments of the sea upon the land while, 
on the other hand, also comprising features that are like extensions 
—however unconnected—of the land into the sea. Coastscapes also 
reveal their januslike duality insofar as they present different aspects to 
those who view them mostly from the land and to those who see them 
primarily from the sea (Eunson 1961). Sometimes the same feature may 
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therefore weil have two different names, representing two different 
visions, although an investigation of that kind of onomastic doubling is 
not part of this essay. 

In view of this mediating function of the idea of "coast" or "shore", 
the number of generics (and their corresponding topographic features) 
emphasizing the notion of "edge" or "separation" is quite small; exam-
ples would be bakki "steep coast" in Dunabakka < ON *dunubakki and 
Sundebakk < ON *sundbakki (note, however, that in both instances the 
specifics refer to the sea and not to the land!); berg "rock" in Brattaberg 
< ON *brattaberg "steep rocky coast" and Dunaberg < ON *dunuberg 
"roar (of the surf) rock"; bust "bristle" > "steep part of coast, tapering 
into point or ridge" in Sinnabust < ON *sinu-bust "grass ridge"; eiö 
"isthmus, neck of land" in Bré < ON *breiö-eiö "broad neck of land" 
and the neighboring Mj.ves (grind) < *Mved < ON *mcef-eiö "narrow 
neck of land"; klif "cliff, bank" in de Hedliklif < ON *hellu-klif "rocky 
cliff"; and pallr "step, shelf ' > "high plateau" in de Fjardepall < ON 
*fjarbar-pallr "firth plateau" (note again the reference to the sea in the 
specific). 

As far as names are concerned that single out land features jutting out 
into the sea, there are two basic categories—those actually connected 
with the land above water level and those separated from it by water. To 
the first category would belong such elements as blad "blade, leaf ' in 
Orablå < ON *0yrar-blaö "(leaf-shaped) tongue of land near a sand-
bank"; gafl "gable" in Orknagabel, referring to a steep, projecting part 
of the coast originally called Orka; hQföi "promontory" in Hohevd(a) < 
ON *hå-kf& "high promontory", Lambahefda < ON *lamba-hoföi 
"lamb promontory", Stårhevda < ON *stör-hoföi "big promontory"; 
koddi "pillow" > "something baggy" in Lambakodda < ON *lamba-
koddi "rounded point of land of the lambs", Runkakoddi "point of land 
with the bulky rocks" (ON hrånki "a big person"), and T0fakoddi, 
nfakodda, TOvakoddi, and the like, < ON * ficefakoddi "fulling point" 
(Jakobsen 1936: 68 explains this compound as "rounded rock, point, or 
small basin at the shore, where wadmal formerly was stretched out to be 
fulled by the alternating tides"). Like, for instance, Hundikoddi "place 
where puppies were usually drowned", the term may therefore refer to 
either (or both) the point and the adjacent water feature; the latter is 
described by the names Flukodda < ON *flöö-koddi "floodbay" ("a 
small semicircular bay, surrounded by rocks which are partly submerged 
at flood-tide"); låör "stick, rod" in Longaluder < ON *langi låör "long 
tongue of land"; må/i "muzzle" > "rounded promontory" in Blömul, 
Blåmul < ON *b/å-måll "blue promontory"; nes "promontory" in 
Brimnes < ON *brim-nes "surf promontory", Hwidanes < ON *hytta 
nes "white promontory", Mjönes < ON *mjåfa nes "slender promon- 
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tory", and many others; (h)nåfr "promontory" in de Bånuf < ON 
*boba-nåfr "breakers-promontory", Blönuf < ON *blånåfr "blue pro-
montory", Hulmsnof < ON *hölms-nafr "islet promontory"; nQs 
"nose" > "point of rock" in de Skarfsnös < ON *skarfs-nQs "barren 
point of rock" or "cormorant point"; pallr "step, bench" > "angling 
rock" in de Söpall < ON *så-pallr "bait rock"; pynt "something jutting 
out" in Stårapont "big point"; sporär "(fish) tail" in de Hellaspor < 
ON *hellu-sporår "flat, rocky point"; tangi "tongue of land" in Fiska-
teng, etc. < ON *fiska-tangi "fishing rock", Gronateng, GrOnitong < 
ON *grcenitangi "green point", Nestonga < ON *nes-tangi "promon-
tory point", and several others; and Ou (eyrr) "a flat sand- or gravel-
bank, jutting out into the sea" in LittlOr < on *litla 0yrr "little sand-
bank", MuklOr < ON *mikla 0yrr "large sandbank", VadlOr < ON 
*vaåil-Oyrr "shallows point", and others. 

In the naming of coastal features completely surrounded by water, 
sometimes submerged or partially submerged in it, the following gener-
ics are involved: boäi "breakers, sunken rock" in Gamlebå < ON 
*gamli boåi "old rock" or Litlabå < ON *litli bo& "little rock" ;fles "a 
flat skerry in the sea" in de Marajlejins < ON *mara flesjarnar "horse 
skerries"; hölmr "islet" in Brattholm < ON *bratthölmr "steep islet", 
Fladholm < ON *flathölmr "flat islet", NOstho/m < ON *nausthölmr 
"boat-berth islet", etc.; klettr "rock" in Ståraklett "big rock (in the 
sea)"; låtr "litter, resting place (for seals)" in de Fiskalöders < ON 
*flska-låtr "fish skerry"; När "stick, rod" in Ongerste luder, a rock in 
the sea; rif "reef in the sea" in de Hevdariv < ON *hofåa-rif "promon-
tory reef" (or "the reef of Hevda"); sker "skerry" in de Utskerris < ON 
*åtsker "outer skerry", Brörien Skerri < ON *brceåranna sker "the 
brothers' skerry"; stakkr "stack, pile" in Blöstakk < ON *blå-stakkr 
"blue high rock (in the sea)", Gröstakk < ON *gråstakkr "gray high 
rock (in the sea)", Gronastakk, Gronistakk < ON *grceni stakkr "green 
high rock" (with grass growing on top), etc.; steinn "(sea) rock" in 
Lörasten (= stenlöra) < ON *ljöra-steinn "high rock in the sea with an 
opening through the center of it"; and Oy "island" in Balta < ON 
*Balt(a)-0y "Balti's Island", Bressa(y) < ON *Brås(a)-0y "Bråsi's is-
land", Burra < ON *borga(r)-0y "fortification island", and many 
others. These names in -0y pose a dilemma because many of them, 
especially those associated with sizable islands, can be seen as separate 
entities forming their own circumscribed, insular onomastic fields. 

Names primarily associated with the sea often apply to features 
shaped by the land and therefore contiguous to it; in some instances, 
however, the features named are found on the land as the result of 
inroads made by the force of the water. All the features involved 
represent the notion of "water vs. land", one of the most basic distinc- 
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tions (Millward 1972:50). Toponymic generics employed in this category 
are: bogi "bend" > "cove" in de Orabog < ON *0yrar-bogi "sandbank 
cove"; botn "end" in Vöboiten < ON *vågsbotn "bay-head"; fjorår 
"firth, bay", usually now superseded by English firth as in Burrafirth, 
Catfirth, Collafirth, etc. (names of fishing grounds are not included in 
this paper); gjå "ravine" in Blögjo < ON *blå-gjå "blue ravine", Br4jo 
< ON *breiö-gjå "broad ravine", Gulgjo < ON *gul-gjå "gold ravine", 
and several others; hellir "cave" in Danheljar < ON *dyn-hellir "cave 
of the roar (of the sea)", Hondsheljar < ON *hunds-hellir "dog cave" (a 
place where pups were drowned); ker "tub, vessel" > "cave" in de 
SelUr < ON * sel-ker "seal cave"; mynni (minni) "mouth, opening" > 
"inlet" in Kleverminn < ON *kleberg-mynni "soapstone inlet" or "Kle-
berg inlet", Vog Minn < ON *våg-mynni, the inlet to Gunnister Voe; 
sund "sound" in Hul(m)sund < ON *hölmsund "islet sound"; vågr 
"creek, bay" in Hamnavoe < ON *hafnar-vågr "harbor bay". 

It goes without saying that the coastscape portrayed by the generics 
cited, and by the names in which they occur, is a highly visual one, 
regardless of whether the names in question isolate features seen as part 
of the landscape or the seascape or as belonging to both. For this reason, 
the major characteristics of generics differentiating otherwise similar 
features are size and shape—h6/mr vs. 0y, vik vs. vågr, steinn vs. stakkr 
or klettr, and the whole array of blaö, h9fai, koddi, ltör, mali, nes, 
(h)nitfr, nQs, pynt, tangi for differently sized and shaped promontories, 
emphasizing the continuous interaction between land and sea. Many 
specifics reinforce these primary qualities but also add other visual 
characteristics, especially color, as part of a quest for greater discrimina-
tion and precision achievable through the use of compound names. 
Another important facet of several toponymic compounds is the employ-
ment of other lexical items or of names referring to nearby geographical 
features, as specifics, thus confirming our contention that both nomina 
and nominata, i.e. names and features named, are perceived to exist 
through interaction with other nomina and nominata. In this respect, 
coastal names do not differ significantly from inland or seaward names, 
although generics in inland names add, among others, the predominant 
notion of "height", even in an island archipelago not noted for its high 
elevations. Inland names also make even greater use of "metaphorical 
generics", as exemplified in coastal names by blab, bu(r)st, gafl, ker, 
koddi, När, mali, mynni, nebb(nej), nQs, sporör and tangi, adding, for 
example, bak(r), bringa, brjöst, hals, hamarr, kambr, kjalki, (h)rygr, as 
weil as belti and teinn. What is particularly striking in most of these 
generics is the analogical use of parts of the "bodyscape" of human 
beings in the designation of topographic features—namers through nam-
ing mirroring and enlarging themselves in the named world out there. 
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Although "Shetland English" formations such as de Bård, de Bern, de 
Böd, de Bogi, de Botten, de Bost, de Fjord, de Fles, de Gråd, etc. have 
been expressly excluded from this study, for linguistic as weil as chrono-
logical reasons, the fact that, with few exceptions, every generic exa-
mined has a counterpart in simple names of this kind cannot, of course, 
be overlooked. Not only are the lexical items in question of Norse 
(= Shetland Nom) origin, they also testify to their continued use as 
appellatives hovering themselves in their toponymic application on the 
boundary between words and names. There cannot be any doubt there-
fore that the onomastic subfield under discussion has from the very 
beginning of its gradual creation been closely linked with the corre-
sponding lexical subfield. Toponymic generics and lexical appellatives 
are quite frequently indistinguishable in this particular setting, and it is 
only their denotative or connotative functions which set them apart. 

The onomastic sub-dialect of the Shetland coastscape is consequently 
not only a "colonial" extension of the onomastic sub-dialect of the 
coastscape of the Norwegian homeland but also still has, hundreds of 
years later, viable and invigorating ties with the contemporary lexicon, 
thus structuring the phenomenon of "shore" not only in onomastic 
perceptions. Onomasticon and lexicon continue to be reinforcingly inter-
active for speakers of Shetland English while lacking that, or any, 
connection for those who are not familiar with that dialect because they 
themselves are recent incomers speaking Scots or some British or Ame-
rican regional variety. However, even when the ties between onomasti-
con and lexicon are close, the structured place-nomenclature and the 
structured topographic vocabulary of the coastscape are not identical, 
and it takes more than a linguist to unravel the intricate internal inter-
relationships of the former, since the concept of "coast" is, after all, 
more than a linguistic phenomenon. Through naming that concept is 
made both systemic and actual, and where land and sea meet, define 
each other and encroach upon one another, becomes a thinkable reality. 
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Blandspråk är också språk 
Av Kerstin Nordenstam 

I den tvåspråkighetsforskning som blomstrat under de senaste årtion-
dena har intresset alltmer kommit att ligga vid det blandspråk — interlan-
guage, mellanspråk eller vad man kallar det — som uppkommer då en 
språkbrukare med ett visst modersmål kommer i kontakt med och börjar 
integrera ett andra språk. Både frågor som rör den praktiska processen 
vid inlärningen av ett främmande språk och frågor som rör de teoretiska 
regler som eventuellt finns i det språksystem som uppkommer är ak-
tuella. 

Till den teoretiska diskussionen har Nils Hasselmo bidragit med sin 
hypotes om ordnade val i amerikasvenskan. Han anser att den svenske 
invandraren i Amerika har tillgång till såväl en svensk som en engelsk 
kompetens och företar språkliga val utifrån en noga reglerad tvåspråkig 
norm. Jag ämnar i denna uppsats diskutera denna fråga utifrån det 
norsksvenska blandspråk som jag undersökt. Men innan jag går in på 
dessa problem vill jag redovisa uppgifter om blandspråk och attityder till 
detta som jag fått in i en enkät till svenska inflyttare i Norge. 

»Blandspråk låter förfärligt illa» 
I min enkät till svenska inflyttare i Bergen (Nordenstam 1979: 23) ställde 
jag en öppen fråga: »Hur tycker Ni att norsk-svenskt blandspråk låter?» 
Av de 109 svarandena gav 33 procent positiva omdömen, 42 procent 
negativa omdömen och 25 procent kan kategoriseras som vet ej. Bland 
de senare finns flera som helt utelämnat svar medan andra skrivit »hörer 
sjelden forskjellen», »ingen aning» o. dyl. Bland de positiva omdömena 
finns ord som »bra» och »OK» i flera fall, vidare »acceptabelt», »sjar-
merende», »morsomt», osv. 

Bland de negativa omdömena finns flera »förfärligt» både med tilläg-
get »ovårdat» och »illa», dessutom »otrevligt», »pinsamt», »grusomt», 
»rysligt», »fult», »hemskt», »irriterande» etc. Det är tydligt att de 
negativa omdömena, förutom att de utgör den största gruppen också 
uttrycks i starkare värdeladdade ord än de positiva. 
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Tabell I 

Attityd till blandspråk: 	Positiv 	Neutral 	Negativ 	Summa % (N) 

33 	25 	42 	100 	(109) 

Att 42 procent är negativa till det norsksvenska blandspråket är inte 
förvånande. Att språkblandningar och andra lågstatusvarianter av tal-
språk fördöms är välbekant. I mitt material är det däremot påfallande att 
såpass många är positiva eller utan åsikt om norsksvenskan. Vi skall 
därför se närmare på vilka personer som ger positiva respektive negativa 
omdömen om norsksvenskan. Först en indelning efter kön: 

Tabell II 

Attityd till blandspråk: Positiv Neutral Negativ Summa % (N) 

Kvinnor 31 24 45 100 (80) 
Män 38 28 34 100 (29) 

(109) 

Då det gäller de enskilda svaren kan en viss tendens till större oför-
dragsamhet med blandspråk spåras hos kvinnorna än hos männen. 45% 
av kvinnorna (36 av 80) tycker illa om blandspråk jämfört med 34% av 
männen (10 av 29). Men antalet män är litet. Dock är detta en tendens 
helt i samklang med resultaten av andra undersökningar av könsskillna-
der i språket. Kvinnor i olika delar av världen använder sig oftare av 
talspråksformer som ligger närmare den språkliga standardnormen än 
män gör (Trudgill 1974: 108, Nordenstam 1981: 16). Följaktligen kan 
kvinnor också väntas ha starkare sanktioner mot sådana avvikande 
språkliga system som blandspråk anses utgöra. 

Tabell III 

Attityd till blandspråk: Positiv Neutral Negativ Summa % (N) 

Socialgrupp I 28 21 51 100 (61) 
Socialgrupp II 43 23 34 100 (35) 
Socialgrupp III 31 54 15 100 (13) 

(109) 

Jag har också funnit en tendens till skillnad i attityder om invandrarna 
indelas efter socialgrupp. Jag har gjort indelningen med hjälp av de 
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uppgifter om yrke — eget och makes — som jag fått in på formulären och 
klassificerat dessa efter en sociologisk tabell. Gifta kvinnor utan eget 
yrke har förts till mannens socialgrupp enligt gängse praxis. 

Här visar sig hälften av dem som tilldelats socialgrupp I, 31 av 61, ha 
givit negativa omdömen om blandspråk. I socialgrupp III däremot är de 
flesta, 7 av 13, neutrala till blandspråk och endast 2 av 13 använder 
negativa omdömen. Högst procent positiva personer finns i socialgrupp 
II, 43%, dvs. 15 av 35. Socialgruppsindelningen är ingalunda absolut, 
och antalet personer i de olika grupperna dessutom mycket snett, men 
siffrorna kan ändå peka på en tendens. Att medlemmarna av socialgrupp 
I är strängast kan bero på att de har högre utbildning och därmed ofta är 
anhängare av »rena» språk. Sociolingvistisk forskning har visat att man i 
lägre socialgrupper inte är lika angelägen att följa standardnormen som i 
högre grupper (Trudgill 1974: 53, Loman 1973: 36). 

Tabell IV 

Attityd till blandspråk: Positiv Neutral Negativ Summa % (N) 

Vanligen tagen för norsk 50 21 29 100 (28) 
Ibland tagen för norsk 26 29 45 100 (38) 
Aldrig tagen för norsk 29 23 48 100 (42) 
Ej svar (1) 

(109) 

Hur hänger nu inflyttarnas attityder till norsksvenskt blandspråk ihop 
med det egna språkbruket? I enkäten fick informanterna uppge om de 
brukade bli tagna för norska »vanligen», »ibland» eller »aldrig». Jag 
antar att det finns en viss överensstämmelse mellan det språk man 
uppger sig tala och det verkliga språkbruket (Nordenstam 1979: 114). Av 
de 109 personer som besvarat enkäten uppger 26 procent att de vanligen 
blir tagna för infödda norrmän. 40% blev aldrig tagna för infödda i Norge 
medan 34 procent blivit tagna för norska »ibland». Denna kategori är 
flytande och omfattar allt mellan »en enstaka gång» och »ofta». En 
person svarade inte på frågan. Mest negativ till blandspråk är här den 
grupp vars medlemmar aldrig blir tagna för infödda: 48 procent tycker 
illa om detta. Bland dem som någon gång blivit tagna för infödda är det 
45 % som har en negativ syn på blandspråk. 

Mot dessa två grupper kan vi ställa de inflyttare som vanligen blir 
tagna för norska. Av dessa är hela 50 procent positiva till blandspråk. 
Detta är en anmärkningsvärt hög siffra. En förklaring till denna kan vara 
att man, när man själv lärt sig norska bra, kan ha förståelse för det 
blandspråk som varit ett stadium på vägen till den egna norskanpassning- 
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Tabell V. Det språk informanterna uppger sig tala i olika situationer 

Svenska 
Bland- 
språk Norska 

Vet 
ej 

Summa 
(N) 

Med kända svenskar 66 24 8 2 100 (109) 
Med okända svenskar 63 25 12 100 (109) 
När man är arg 48 22 14 16 100 (109) 
När man tänker 44 26 24 6 100 (110) 
Hemma 42 29 27 2 100 (109) 
I sällskapslivet 17 53 30 100 (109) 
I arbetslivet 12 56 32 100 (91) 
I affärer 8 52 40 100 (109) 
Med norska barn 6 48 44 2 100 (109) 

en. Man vänjer sig vid språkblandningar. Men personer som själva talar 
blandspråk och endast någon enstaka gång kan gälla för norrmän har 
betydligt lägre tolerans. Därför är det möjligt att förklaringen är att 
inflyttaren tillsammans med norskanpassningen tagit över norska värde-
ringar. I Norge är toleransen för olika dialekter och avvikelser från 
standardnormen mycket större än i Sverige, och denna attityd kan 
tänkas smitta av sig på en person som blivit norskspråkig och identifierar 
sig med Norge. 

Kombinerar vi så socialgrupp med norskintegrering finner vi att bland 
de invandrare som vanligen blir tagna för norska och som är positiva till 
blandspråk de flesta kan hänföras till socialgrupp II. Omvänt gäller att 
bland de invandrare som inte tycker om blandspråk och som aldrig blir 
tagna för norrmän de flesta hör hemma i socialgrupp I. 

Eftersom den strängaste attityden till blandspråk intas av inflyttare 
som inte själva kommit så långt i norskanpassningen att de blir tagna för 
infödda, betyder detta att många fördömer sitt eget språk. Och de som 
anser att man bör tala »ren» svenska har själva i praktiken åtskilliga 
exempel på norsk interferens i sitt tal (Nordenstam 1979:61, 70). Denna 
förekommer både på det fonologiska, morfologiska och semantiska pla-
net. 

Trots de negativa omdömena om blandspråk visar det sig också att de 
svenska invandrarna är medvetna om att de varierar sitt språk i olika 
språksituationer. Följaktligen måste de i ganska hög utsträckning använ-
da sig av blandspråk. På en fråga i enkäten uppger 27 procent att de inte 
ändrar sitt språk. Av dessa uppger emellertid mer än hälften att de talar 
blandspråk och endast 4 av 109 svarande anser att de alltid talar svenska. 

I enkäten fick invandrarna uppge vilket språk de ansåg sig tala i nio 
olika situationer: hemma, på arbetsplatsen, när man är arg, när man 
tänker, i sällskapslivet, i affären, när man talar med kända svenskar, när 
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man talar med okända svenskar och när man talar med norska barn. I 
tabell V har jag rangordnat situationerna efter hur många procent av 
invandrarna som uppgivit att de använder respektive språk i olika sam-
manhang. Som framgår av tabellen är procenttalet för norska respektive 
svenska omvänt proportionellt vad beträffar rangordningen. Mest sven-
ska talas naturligt nog med andra svenskar, 66% uppger att de talar 
svenska med kända svenskar, 63 % med okända svenskar. Mest bland-
språk talas i arbetslivet, 55 % uppger sig använda blandspråk där. Sedan 
följer 53 % i sällskapslivet och 52% i affärerna. Mest norska talas med 
norska barn, 44% uppger att de talar norska i denna situation. Dock är 
det flera som talar blandspråk, 48%, och endast 6% uppger att de talar 
svenska. 

Den höga procenten vet ej när man är arg kan avspegla det förhållan-
det att språkvalet kan bero på vem man är arg på, en norrman eller en 
svensk. Man kan också vara så arg att man inte närmare tänker på hur 
man talar. 

Det förhållandet att jag i enkätfrågan förutsatt att variation finns kan 
naturligtvis verka ledande för de svarande. Icke desto mindre kan man 
anta att de flesta har växlande språkbruk i olika situationer och är 
medvetna om detta. Nästan alla talar blandspråk någon gång. 

Trots att norsksvenskt blandspråk är så vanligt förekommer som vi 
ovan konstaterat ganska ofta en negativ inställning till det. Det förefaller 
som om obekantskap med blandspråkets natur främjar en sådan inställ-
ning. En negativ uppfattning hör ihop med idén att blandspråket är 
normlöst, regellöst och slarvigt. Vi skall nu se hur det är med den saken. 

»Blandspråk är väl lika bra som de andra dialekterna 
de talar här» 
Hurudant är då detta norsksvenska blandspråk? Till skillnad från förhål-
landet beträffande amerikasvenskan och amerikanorskan finns inte nå-
got norsksvenskt skriftspråk officiellt dokumenterat. Och det talade 
språket kan te sig helt kaotiskt. Dels är variationen i språksituationen 
stor, dels varierar språket från individ till individ. På grund av norskans 
och svenskans stora strukturella likheter är det svårt för inflyttaren att 
upprätthålla klara gränser mellan dem. Man kan till synes obehindrat 
röra sig mellan de två språksystemen och ändå bli förstådd. För att 
kunna gå över till norskan behöver invandraren anstränga sig aktivt och 
vara väl motiverad. 

Det finns inte någon stark press från norrmännens sida som gör att 
svenskarna måste prestera »korrekt norska». Till skillnad från norsk-
amerikanerna som vanligen betraktades som lantliga när de talade 
blandspråk (Haugen 1953) och vann prestige på att tillägna sig engelskan 
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så snart som möjligt, förde svenskarna högstatusspråket svenska med sig 
till Norge. Det är norskan som från svensk synpunkt förefaller bondsk. 
(Nordenstam 1979: 167.) 

Norrmännen hör oftast inte heller skillnad på svenska och norsk-
svenskt blandspråk. Det är åtskilliga svenska inflyttare som vittnar om 
sin besvikelse när de anstränger sig att tala norska och möts av norrmän-
nens beröm för sin lättfattliga svenska. 

Haugen (1977: 93) har myntat termen kommunikativ norm i motsats till 
ett språks standardnorm, som han föredrar att kalla retorisk norm. Den 
kommunikativa normen tar hänsyn till den tvåspråkiges speciella situa-
tion och är lik ett spektrum som omfattar den vida situationsvariation 
som den tvåspråkige befinner sig i. Den norsksvenska kommunikativa 
normen är enligt min mening ovanligt vid. Detta beror dels på språkens 
strukturella likhet, som gör ovanligt många blandspråksformer möjliga, 
dels på avsaknaden av social press på svenskarna från norrmännens sida 
att tala norska. Detta gör olika former av blandspråk naturliga för den 
svenske invandrare som inte ämnar eller kan gå över till norska. 

Norrmännens stora tolerans för dialektvariation i det egna landet 
bidrar också till att den svenske inflyttaren kan tala någon form av 
svensknorskt blandspråk utan att för den skull vara särskilt avvikande. 
Som en av inflyttarna skriver i enkäten: »Blandspråk är väl lika bra som 
de andra dialekterna de talar här.» 

Vi kan alltså anta att en stor del av inflyttarna slutar anstränga sig att 
lära sig norska efter en tid. När det språkliga systemet är stabiliserat 
inträder fossilisering. Detta är ett tillstånd då inlärningen av det andra 
språket har upphört trots att förmåga, möjlighet och motivation att lära 
sig målspråket och integreras i det nya samhället föreligger för inflyt-
taren (Selinker och Lamendella 1979: 374). Denna inträder vid olika 
tidpunkter i inlärningsprocessen för olika individer. För de svenska 
invandrarna i Norge skulle den kunna inträda mycket tidigt. Det är en 
mycket liten anpassning till norskan — huvudsakligen bestående av integ-
rering av vissa norska lexem — som krävs för att man skall kunna göra 
sig förstådd. Trots detta är det ingen svensk inflyttare som håller sig på 
detta rationella plan. Att som Selinker i sina tidigare arbeten förklara 
fossilisering snävt som ett resultat av inlärarens kommunikationsstrategi 
går inte. 

För norsksvenskans del gäller att språkens strukturella likheter gör det 
omöjligt för den enskilde att endast välja ut och tillägna sig språkdrag 
som främjar förståelsen. Det räcker också att en person utsätts för 
kontakt med svenska för att han skall vackla i sitt språkbruk. 

Olika individer har olika interaktiva behov och dessa behov förklarar 
en del av olikheterna i fossiliseringen. Sådana behov innefattar andra 
funktioner än den informativa, t. ex. expressiv funktion, socialintegrativ 
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funktion etc. (Selinker & Lamendella 1979). Individens attityder och 
motivation avgör också när fossiliseringen sätter in. Jag har för svensk-
norskans del gjort en lista på sociala faktorer som hindrar (barriers) 
respektive underlättar (facilitators) norskanpassningen (Nordenstam 
1979: 178). 

Eftersom svenskans höga prestige är en klar barriär mot norskinte-
greringen/-inlärningen gäller att inflyttare med hög social status i Sverige 
och med hög värdering av det egna svenska språket ganska snabbt skulle 
kunna nå ett stadium av fossilisering. Man håller på svenskan och tar 
bara upp nödvändiga norska lexem i sitt språk. Detta är emellertid 
praktiskt svårt att genomföra då svenska isolat inte finns och man utsätts 
för norskans inflytande oupphörligt. Efter några år i Norge kan också 
inflyttarens ideal omprövas och en önskan att integreras helt i landet 
uppkomma. Samtidigt går man då aktivt in för att lära sig norska ordent-
ligt. 

Enligt Nida, citerad i af Trampe 1981:320, kan olika motiv komma i 
konflikt med varandra vid språkinlärningen. Önskan att hålla på sin 
svenska identitet och sitt vackra svenska språk samtidigt som man vill 
bli integrerad i Norge kan vara en sådan konflikt. Ett annat exempel är 
de svenskor som mött och blivit gifta som svensktalande med sina 
norska män och vars män vill att de skall fortsätta att tala svenska. Även 
om de solidariserar sig med makens önskemål blir de utsatta för press 
från norskan genom sina barn som vanligen blir norsktalande. Fullstän-
dig integrering hindras av konflikterande motiv och fossilisering inträder 
så småningom. Som resultat kan man få ett blandspråk som dock vari-
erar med språksituationen. 

»Jag liker inte att någon tager mig för svensk 
när jag prövar att vara norsk» 
Vi kommer nu till normfrågan i blandspråket. Under senare år har man 
hävdat att också så specifika språksystem som pidgin- och kreolspråk 
har regler (Hymes 1971). Och när det gäller tvåspråkighet talar man om 
en tvåspråkig norm. Tvåspråkiga talare har dubbel kompetens och an-
vänder sig av de två språksystem som är aktuella. Även om det är svårt 
att hålla dessa system isär följer en slags omedveten märkning, »tagg-
ning», med införlivandet av en ny språklig regel eller ett språkdrag. 
Härigenom vet språkbrukaren till vilket språk den aktuella företeelsen 
hör (Haugen 1977: 98). Ett uttryck för sådan märkning är samvariations-
reglerna. En svensk inflyttare som sagt jeg bör när samvariationsreg-
lerna upprätthålls inte fortsätta med är [e..] inte utan välja er [w:r] ikke. 



160 Kerstin Nordenstam 

Hon gör inte ett medvetet val mellan synonyma uttryck inför varje ord 
utan väljer en gång för alla varietet/språk och underkastar sig sedan 
reglerna för samvariation inom denna. 

Haugen och Hasselmo har särskilt diskuterat amerikasvenskan och i 
någon mån dansksvenskan. Båda hävdar att en tvåspråkig norm före-
kommer i dessa system och Hasselmo har demonstrerat hur övergången 
från svenska till amerikanska sker i form av ordnade grammatiska val, 
»ordered selection» (Hasselmo 1974: 143 ff.). Den dubbla kompetensen 
gör i princip alla engelska och svenska former tillgängliga för den ameri-
kasvenske talaren. Men i talsituationen läggs restriktioner på hans val. 
Hasselmo specificerar dessa valsituationer till fem nivåer: lexem, avled-
ningssuffix, böjningsmorfem, formord och prosodi. Om en talare väljer 
en form från det ena språket på en nivå blockeras valet av former från 
det andra språket på senare nivåer (Haugen 1977: 99). Från Haugens 
synpunkt är de exempel som Vilhelm Moberg ger på amerikasvenska 
och Kjaer-Baumann Larsen på amerikadanska aparta och avvikande 
från normen. (Se nedan sid. 164.) 

Ureland angriper Hasselmo för hans hypotes om ordered selection och 
idén att kalla blandformer som the stove-ar, more exite-ad, räv-s och the 
kids collect-ar »ill-formed», ogrammatiska. Han lanserar idén att om 
amerikasvenskan fått utvecklas fritt utan sociala restriktioner, dvs. 
»acquired sociolinguistic independence» skulle sådana former »cause a 
restructuring of the AS phrase structure rules and morphology» (Ure-
land 1975:94). Men i sociolingvistiken behandlas per definition frågor 
som rör språket i funktion och det går inte att frikoppla språkanvänd-
ningen från dess sociala sida. 

Också i sina egna undersökningar av texas-svenskan (1971) har Ure-
land ett annat perspektiv än Haugen—Hasselmo. Han gör från en genera-
tiv utgångspunkt en semantisk och syntaktisk analys på meningar yttra-
de av svenskar som bott länge i Texas. Eftersom interferens i det 
syntaktiska systemet är en sen företeelse vid språkinlärning och endast 
rör en del av denna blir hans frågeställningar andra än de som rör 
normen i tvåspråkiga system. 

Normfrågan går såvitt jag förstår hand i hand med frågan om inlär-
ningsstrategier vid spontan inlärning av ett andra språk. Även om inlär-
ningen inte sker stegvis så att man tillägnar sig ett drag i det främmande 
språket i taget — man kan ta upp prosodiska drag i början även om det 
inte sker regelbundet — sker ändå en viss systematisering. Vissa former 
och kombinationer av språkliga drag är mer acceptabla och förväntas 
uppträda oftare än andra. Härvidlag ansluter jag mig till Haugen—Has-
selmo. Jag anser att t. o. m. i norsksvenskan trots dess ibland närmast 
kaotiska utseende regler för ordnade val kan spåras. 

Jag har i min avhandling antytt vissa sådana regler i mina implika- 
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tionsskalor (Nordenstam 1979: 96f.). Här vill jag ta upp den nivå som 
gäller böjningsmorfem. Vid min genomgång av drygt 12 000 substantiv i 
det inspelade materialet antecknade jag 228 blandformer. Dessa gäller 
enkla substantiv, 150, och sammansättningar, 78. Av de 150 enkla sub-
stantiven ligger blandningen i stam- kontra ändelsemorfem hos 125. I 25 
exempel är blandningen inomlexikal, t. ex. förhold, gangstig o. dyl. Av 
sammansättningarna har 43 NO + SV, 35 SV + NO sammansätt-
ningsled. 

Följande typfall förekommer bland enkla substantiv: 

Norskt stammorfem + svenskt ändelsemorfem: 
Best. f. sg. tröndersk-an, to-an, miljö-t, vindu-t (2 ggr) s:a 5. 

Obest. f. plur. Ex.: vei-ar, matpakk-ar, gutt-ar, setning-ar etc. s:a 
36. Alla hör till 1 dekl. utom ett sösk-on och ett nabo-r. 

Best. f. plur. utrum: Ex.: venne-na (no. venne-ne sv. vänner-na); 
vindu-na, hode-na, menneske-na, unge-na etc. Dessutom: ung-ana, for-
retning-ana; gutter-na, luer-na, tysker-na; fettr-ar-na, englend-ar-na, 
boss-spann-ar-na. 

Best. f. plur. neutr.: rekkehusen-Ø, ströken-Ø, språgen-0 s:a 74. 

De bestämda pluralformerna ovan är vanliga och jag har i• mitt material 
tillsammans 74 fall. Intressant är att blandformerna är mycket vanligare i 
best. species än i obestämd. Jag har antagit att norsk obest. f. plur. 
föregår norsk best. f. plur. i det grammatiska systemet (Nordenstam 
1979:75). Detta antagande stöds av att blandformerna upptar både flera 
olika typer och flera fall i best. än i obest. species plur. 

Båda typerna venne-na och gutter-na, där endast svensk best. slutarti-
kel fogas till norskt stam- + böjningsmorfem, och typerna ung-ana och 
englend-ar-na, där svenskan också hänger kvar i obest. f. plur., är 
godtagbara i blandspråkets grammatik. Om det är rätt att obest. f. först 
införlivas i systemet borde också gutter-na gå före englend-ar-na. Den 
förra typen är också vanligast. Vi kan jämföra med Hasselmos amerika-
svenska former stove-ar-na och weed-s-en som båda är godtagbara 
medan *the stove-ar strider mot de grammatiska reglerna. Fallet hjort-s 
som verkligen föreligger i Hasselmos material ger han ingen ingående 
förklaring (1974: 142). 

I norsksvenskan förekommer följande ex. på liknande fenomen: 

Svenskt stammorfem + norskt ändelsemorfem: 
Best. f. sing.: dopp i gryt-en, tannlegehögskol-en, handelshögskol-en, 

lärarinn-ens s:a 4. 
Obest. f. plur.: timm-er och köttbull-er, da-er s:a 3. 
Best. f. plur.: skid-ene, nackdel-ene, får-ene s:a 3. 

11-834153 
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Samtliga dessa former avviker från systemet. Alla sex pluralformerna 
yttras av personer som är i stort sett norskspråkiga. De kan förklaras 
som en följd av påverkan från svenskan i situationen. 

Också beträffande verben förekommer sporadiska blandformer. Jag 
har antecknat norskt stammorfem + svenskt ändelsemorfem i följande 
ex. Jag har dock inte företagit någon fullständig räkning här. 

Infinitiv: regn-a 'räkna', tull-a 'tramsa', tegn-a 'rita', lei-a 'hyra' sviim-
m-a 'simma', dekk-a 'täcka', tell-a 'räkna', reis-a 'resa', preik-a 'predi-
ka' 

Presens: lik-ar 'tycker om'. 
Preteritum: angr-a 'ångrade', man gl-a ' saknade', åpn-a ' öppnade' , savn-a 

'saknade', regn-a 'räknade', arbeid-a 'arbetade' och hent-a 'hämtade' 
(no. hentet). 

Svenskt stammorfem + norskt ändelsemorfem: 

ägn-e, röst-e. 
Preteritum: hot-et. 

Samtliga dessa tre sällsynta former yttras av personer som varit länge i 
Norge och kan förklaras som en följd av svenskt inflytande i situationen. 

Jag vill alltså påstå att det är acceptabelt att använda norskt stam-
morfem följt av svenskt ändelsemorfem i norsksvenskan, och att det 
omvända förhållandet får betraktas som avvikande. 

Så stora skillnader som de här redovisade beträffande substantivens 
pluralformer: obest. f. plur. NO stammorfem + SV ändelsemorfem 36 
fall, kontra SV stammorfem + NO ändelsemorfem 3 fall, och best. f. 
plur. NO stammofem + SV ändlsemorfem 74 fall, kontra SV stam-
morfem + NO ändelsemorfem 3 fall förutsäger att NO stammorfem 
skall förekomma med SV ändelsemorfem mycket oftare än omvänt. 
Ureland (1965: 90) efterlyser empiriskt stöd för teorin om ordnade val. 
Jag anser att mina siffror för substantivets pluralbildning i norsksven-
skan — norskt stammorfem följt av svenskt ändelsemorfem i 110 fall 
(95 %) kontra svenskt stammorfem följt av norskt ändelsemorfem i 6 fall 
(5%) — utgör ett sådant stöd. 

Låt oss nu fortsätta med att diskutera normproblemet i norsksvenskan 
genom att se på det skriftspråk som presterats i de 109 svaren på 
enkäten. Frågorna är formulerade på svenska och rör informanternas 
eget språk, kontakt med Sverige o. dyl. De flesta besvarar frågorna på 
svenska, också inflyttare som vid senare kontakt visar sig vara helt 
norskspråkiga i tal: »Jag känner mig inte mindre svensk för det att jag 
talar norska.» Men det finns också de som besvarar frågorna på korrekt 
norska trots att de är ställda på svenska. Och 24 st. eller 22 procent kan 
inte hålla de två språken isär. Oftast är det fråga om att enstaka norska 
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ord förekommer i en i övrigt svensk mening, men här finns också andra 
intressanta exempel: 

(Kan Ni skriva norska?) Viss jag går in för det (nr 35). 
Og det plågar mig at jag inte kan tala ren svenska med mina syskon 

(nr 86). 
Just dessa 10 barn jag arbetade med hade ingen problemer med att 

förstå talet (nr 101). 
Jag har inte haft någon problem med språket sedan jag kom hit. Men 

när vi kom hit till Bergen i 1948 var vi inte akseptert (nr 70). 
Här har vi norska funktionsord i en i övrigt svensk text och pronomina 

ingen och någon böjda i pluralis enligt norskt mönster. Vidare norsk 
preposition: 1 1948. 

Andra exempel på norskt inflytande i prepositionerna: 
alla skryter av min svenska (nr 103). 
det låter tokigt för mina öron (nr 86). 
ett försök på att vara intressant (nr 14). 
jag koncentrerar mig om det (nr 15). 

Fraser: 
jag måste numera tänka mig gott om för att kunna skriva ett svenskt 

brev någorlunda korrekt (nr 14). 
Sedan jag själv använder blandspråk så tänker jag inte större över det 

(nr 101). 
har vcert borta i litt engelsk (nr 86). 
Alla förstår vårt språk så gott (nr 61). 
Kan vanskelig uttala mig (nr 79). 

I de sista exemplen har vi glidningar mellan norska och svenska 
adjektiv/adverb. Större motsvaras av stort eller särskilt. Gott motsva-
ras av bra/väl och vanskelig av adverb på -ligen eller -t, ex. svårligen. 

Andra exempel på blandning av adj./adv. är svar på frågan: Kan Ni 
skriva svenska? Svert dåligt (nr 9). På norska skulle frasen ha varit 
»med dårlig». 

Adjektivet har norsk t-lös form i följande svar: — Ner man har barn må 
man tala Norska, ett vitti språk tycker jag (nr 19). 

Vidare kan vi notera en blandform i adjektivböjningen/kongruensböj-
ningen: 

hele min mans familj var lärare (nr 103). 
Ett genusbyte följt av norsk konjunktion: 
Jag har nu kommit till det tidspunktet att jag glömt mycket av min 

svenska men kan ännu inte tillräckligt med norska (nr 76). 
Övriga norska inslag ligger i lexikon och är ibland av rent semantisk 

karaktär: 
Jag kom till Norge år 1918 till Oslo som barnepike (nr 58). 
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Tycker ibland att en norsk (kvinna eller man), som försöker att tala 
svenska gör detta lite oppkonstruert (nr 79). 

När jag snackar i telefon på jobbet kan det av och tu l bli lite besvärligt 
(nr 12). 

Nej av och till små förväxlingar i affären men stort sett inte (nr 23). 
När vi svenskar bosatta här kommer samman klarar vi inte att tala 

svenska (nr 47). 
För att lära norska språket korrekt må man nog studera (nr 83). 

Till sist en mening med båda dessa typer: 
Jag liker inte att någon tager mig för svensk när jag prövar att vara 

norsk (nr 103). 
De norska drag som förekommer i de första exemplen ovan i funk-

tionsord och prepositioner är anser jag symptom på att invandraren har 
en större norsk kompetens än som kommer till synes i svaren på enkät-
frågorna. Eftersom frågorna är formulerade på svenska stimulerar detta 
ett bruk av svenska hos informanten som han inte annars har. Jag är enig 
med Haugen (1977: 100) när han anser att danskamerikanska meningar 
som »I levede» och »I will never care for at have så much land» och 
Vilhelm Moberg-konstruktioner som »how många» och »as du förstår» 
är avvikande och inte förenliga med den amerikadanska respektive 
amerikasvenska normen. Jag håller också med om att en sådan norm 
finns. 

Jämför vi med norsksvenskan finner vi att förhållandet är parallellt. 
Exemplen ovan — Viss jag går in för det ... Jag har inte haft någon 
problem etc. strider mot den norm som säger att man tillägnar sig norska 
grammatiska drag i en viss ordning. Men inte desto mindre finns sådana 
»ogrammatiska» meningar producerade t. o. m. i skrift. 

Vad beträffar exemplen från norsksvenskan ovan anser jag att vi har 
att göra med två olika företeelser, nämligen a) processen att integrera 
norska språkdrag i det svenska språksystemet och b) svenskans inflytan-
de på en norskspråkig talare i en viss språksituation. I det första fallet 
har vi antagligen ganska klara regler liknande dem som finns i andra 
blandspråkssystem: man tillägnar sig lexikala enheter före böjningsmor-
fem, och dessa går i sin tur före formord etc. 

Det andra fallet är mera komplicerat. Eftersom svenskan och norskan 
har så stora strukturella likheter är det svårt att urskilja klara mönster i 
blandspråket. Icke desto mindre är det enligt min mening klart att de fall 
där vi har norska funktionsord: »Viss jag går in för det» och norska 
grammatiska böjningar i en i övrigt svensk mening: »Jag har inte haft 
någon problem med språket sedan jag kom hit» måste betraktas som 
avvikande från de regler som gäller blandspråkets grammatik. De är 
parallella med de sällsynta exempel på svenskt rotmorfem kombinerat 
med norskt ändelsemorfem i substantivböjningen — ex. fårene — som 
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diskuterats ovan. Dessa har yttrats av norskspråkiga informanter. Och 
samtliga exempel på avvikelser från blandspråksnormen i skriftspråket 
kommer från personer som bott mer än tio år i Norge och kan antas vara 
ganska norskspråkiga. Hos tre inflyttare som endast bott i Norge i 3-4 år 
(nr 12, 23, 76) återfinns bara exempel på interferens från norskan i 
lexikon såsom barnepike, må i betydelsen 'får', snackar. Vissa betydel-
seförändringar har jag i min avhandling kallat för stilbyten (1979:56). 

Både Haugen och Vilhelm Moberg har således rätt. Exempel på 
engelska strukturord i amerikasvenskan och norska strukturord i norsk-
svenskan är då de förekommer i en i övrigt svensk sats inte att betrakta 
som brott mot blandspråkets grammatik. De är i stället uttryck för 
svenskans inflytande i språksituationen och symptom på talarens större 
engelska respektive norska kompetens. Många av Vilhelm Mobergs 
exempel kan ha förekommit i sinnevärlden men de är inte typiska för 
amerikasvenskan utan undantag. 

Men blandspråk i skrift kan också motsvaras av blandspråk i tal. Det 
finns många inflyttare i Norge som aldrig talar »ren» norska utan talar 
blandspråk ofta varierat i olika situationer. Här är det svårt att avgöra 
vad som är norm och vad som är avvikelse. Det finns flera vittnesbörd 
om hur man inte längre hör skillnad på norska och svenska eftersom de 
är så lika. Ytligt sett kan det verka som om vi har att göra med ett 
sammanbrott av de språkliga reglerna, ett system utan märkning av de 
språkliga dragen. 

Något pidginsystem är det emellertid inte frågan om. Den norsk-
svenska språkblandning som används av svenska inflyttare i Norge är 
inte något förenklat språksystem som används som ett lingua franca, 
vilket är utmärkande för pidginspråk. Det finns ingen anledning att 
tillgripa något sådant eftersom man som svensk i Norge kan tala sitt 
modersmål och bli förstådd på det hela taget — och därtill beundrad! 
Vad som sker är i stället att man med eller mot sin vilja utsätts för 
inflytande från den närliggande norskan på olika plan. Även om man 
säger att man inte hör skillnad på norska och svenska eller att man 
blandar de två språken utan urskillning är detta antagligen inte sant. Jag 
tror att sådana påståenden hör hemma bland de många populärföreställ-
ningar om språk som förekommer. Det finns antagligen system i de olika 
språkblandningarna. Att dessa kan vara svårfångade kan bero på att 
samvariationsreglerna sätts ur spel på grund av fonetiska likheter i de två 
språken (Nordenstam 1979:48). 

Men till skillnad från t. ex. de svenska invandrarna i Amerika glömmer 
de svenska invandrarna i Norge aldrig sitt modersmål helt utan kan gå 
tillbaka till det. De har kvar sin svenska kompetens. Detta beror på 
närheten till och kontakten med Sverige — de reser ofta dit, ringer och 
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pratar i telefonen osv. — och svenskans höga prestige som gör att man är 
stolt över sitt svenska modersmål och inte har någon anledning att 
förtränga det. Den förvirring man kan känna gäller snarast att märkning-
en inte är lika påfallande efter en tid i landet. P. g. a. de semantiska och 
fonetiska likheterna blir gränserna mellan de två språken suddiga. Det 
finns all anledning att hålla fast vid tanken att vi också hos blandspråks-
talare har att göra med två språkliga kompetenser, även om den kom-
munikativa normen kan se ytterst varierande ut. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att negativa attityder till norsk-
svenskt blandspråk tenderar att förekomma mera i högre socialgrupper 
än i lägre, men att den pragmatiska inställning som följer av en längre 
tids vistelse i Norge förefaller kunna luckra upp dessa attityder. Den 
populära idén att blandspråk är ovårdat och regellöst håller inte. Vid 
närmare granskning visar sig t. o. m. ett så kaotiskt system som norsk-
svenskan ha regler. Personer som håller på att integrera norska språk-
drag i sitt svenska språk tenderar att uppta dessa drag i en viss ordning. 
De exempel på avvikelser som förekommer kan förklaras som inflytande 
från svenskan i språksituationen. 

Idén om blandspråkets ofullkomlighet skulle kunna avskrivas. Bland-
språk är språk som alla andra. 
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SUMMary 

Kerstin Nordenstam, Mixed languages are nevertheless languages 

Of 109 Swedish immigrants to Norway who completed a questionnaire, 42 per 
cent had a negative attitude to the mixture of Swedish and Norwegian which 
nearly all of them said they spoke in Norway in certain linguistic situations. 25 
per cent were neutral, while 33 per cent had a favourable opinion of this mixed 
language. Negative views tended to be found more frequently in higher socioeco-
nomic classes than in lower classes, more often among women than among men, 
and more extensively among people who had lived in Norway for a short time 
than among those who had become integrated into Norwegian society. As many 
as 50 per cent of the Swedish immigrants who are normally mistaken for 
Norwegians expressed positive opinions about the Norwegian-Swedish mixed 
language. 

The author rejects the popular view—one shared, moreover, by the Swedish 
immigrants themselves—that mixed languages are slovenly and irregular. She 
subscribes to Hasselmo's theory of ordered selection, relating to linguistic 
choices. 

She presents the results of a frequency study of 32 Swedish immigrants' noun 
usage. In Norwegian-Swedish, Norwegian noun stems combined with a Swedish 
ending in either the definite or indefinite form, e.g. vei-ar, englend-ar-na, oc-
curred in 110 instances. Conversely, Swedish stems with Norwegian definite or 
indefinite endings, e.g. timm-er, får-ene, occurred in a total of six cases. The 
marked predominance of the first type supports the theory that ordered selection 
figures in the grammar of mixed languages. The six rare instances of a Swedish 
stem with a Norwegian ending were deviations from the norm. They were all 
spoken by informants very fluent in Norwegian and can be ascribed to the 
influence of Swedish in the speech situation. 

A similar pattern is found in the written mixed language occurring in some 
answers to questionnaires. Some choices of language were made in accordance 
with the theory of ordered selection, others deviated from it. The latter instances 
can again be ascribed to the influence of Swedish in the linguistic situation 
concerned and are symptomatic of greater competence in Norwegian among the 
informants concerned. 

The considerable variation of Norwegian-Swedish is in the author's opinion 
due to an unusually generous communicative norm, which in tum can be put 
down to the similarity of the two languages and to Norwegians' highly tolerant 
attitude towards linguistic variation. 



Internationellt samarbete för 
etnologisk kartläggning av Europa 
Av Åsa Nyman 

År 1980 utkom i tryck en etnologisk karta över Europa belysande 
förekomsten av s. k. årseldar och de olika tider på året, då dylika eldar 
traditionellt brukar tändas inom detta stora område. Denna publikation, 
Die Termine der Jahresfeuer in Europa, som består av fem överlappande 
kartblad och ett kommentarband på 136 sidor, har utarbetats under 
redaktion av Matthias Zender vid Volkskundliches Seminar i Bonn och 
utgör första delen av en etnologisk atlas över Europa, Forschungen zum 
ethnologischen Atlas Europas und seiner Nachbarländer, för vilken 
Ständige internationale Atlaskommission står som utgivare. 

Denna kartläggning av årseldar är det första synliga resultatet av ett 
internationellt samarbete, som sträcker sig ända tillbaka till 1930-talet. 
Dessa första ansatser till ett etnologiskt samarbete splittrades emellertid 
av världskriget 1939-1945, och när man åter kunde arbeta på internatio-
nell nivå, var det nödvändigt att från grunden bygga upp ett nytt samar-
bete, delvis efter nya vetenskapliga principer. Ett arbetsprogram kunde 
relativt snart skisseras, men det återstod att lösa organisatoriska, tek-
niska och finansiella problem. Ett regelmässigt samarbete kom därför 
inte i gång förrän i mitten av 1960-talet. 

Det etnologiska samarbete, som växte fram i Europa under 1930-talet, 
var en följd av folklivsforskningens inriktning på kulturföreteelsernas 
spridningsvägar och regionala avgränsningar. För att påvisa kultursam-
manhang och kulturmotsättningar var utbredningskartan ett effektivt 
arbetsinstrument för etnologerna och den kartografiska metoden började 
alltmer tillämpas. I samband därmed uppstod ett starkt intresse för 
sammanfattande atlasverk, inte bara för nationellt eller lokalt begränsade 
sådana utan även för en atlas omfattande hela Europa. För att främja det 
internationella samarbetet inom etnologi och folklore skapades officiella 
samarbetsorgan inom ramen för den verksamhet, för vilken La Commis-
sion Internationale des Arts et Traditions Populaires (CIAP) år 1928 
hade bildats under beskydd av L'Institut International de Cooperation 
Intellectuelle inom Nationernas Förbund. Efter en serie konferenser och 
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möten i Edinburgh, Uppsala, Stockholm och Lund 1935, i Berlin 1936 
samt i Brussel och Edinburgh 1937 tillkom två internationella förbund - 
International Association for European Ethnology and Folklore 
(IAEEF) och Congrs International de Folklore (CIF) - vilka gav före-
språkarna för karteringsarbeten ett starkt stöd. Vid CIF:s generalförsam-
ling i Paris 1937 bildades en samarbetsorganisation för dessa båda för-
bund, Comité de Coordination Folklorique, inom vilken kommittéer för 
olika ändamål upprättades, däribland La Commission de Coordination 
des Atlas Folkloriques. Samma år kom också en internationell etnologisk 
tidskrift, Folk, till stånd. I denna tidskrift, som endast utkom med en 
enda årgång, 1937, ingår rapporter från de olika kommittéernas samman-
komster samt artiklar av tematiskt och principiellt intresse för europeisk 
etnologi, inte minst rörande kartografi. I en längre artikel redogörs t. ex. 
för det stora tyska atlasarbetet, Atlas der deutschen Volkskunde, vars 
första karthäfte år 1937 utkommit i tryck, och i en annan artikel ger den 
svenske etnologen Sigurd Erixon en tillbakablick på kartografisk fram-
ställning i Norden. Att tidskriften endast utkom med denna enda årgång, 
sammanhängde med att det vid samma tid skapades en tidskrift i Sve-
rige, vilken trots sin svenska titel, Folkliv, framträdde med internationel-
la anspråk och publicerade sina artiklar på tyska, engelska och franska. 
Under rubriken »Reports of the Association-Mitteilungen des Ver-
bandes» - ingår här rapporter från det internationella samarbetet på flera 
ställen (1938, s. 109f., 316f., 405 f.; 1939,s. 101 f; 1940,s. 93f.; 1950-51, 
s. 214f.; 1955-56, s. 141f. och 144 f.; 1960-61, s. 90f. och 127f.). 

I Sverige uppträdde under 1930-talet två ivriga förespråkare för etno-
logisk kartläggning, Sigurd Erixon i Stockholm och Åke Campbell i 
Uppsala. Dessa båda var livligt engagerade i det internationella samarbe-
tet och tog en verksam del i organiserandet av både IAEEF och CIF. 
Som redaktörer för var sin del av Atlas över svensk folkkultur bildade de 
på var sitt håll centraler för etnologisk kartritning och utarbetade omfat-
tande program för atlasarbeten såväl i Sverige som utomlands. Det var 
Sigurd Erixon som tog initiativet till atlaskommissionen 1937, likaså till 
tidskriften Folkliv, vars redaktör han förblev fram till sin död 1968. Åke 
Campbell å sin sida tillhörde - tillsammans med G. R. Gair, Edinburgh, 
Lutz Mackensen, Riga-Berlin, och J. de Vries, Leiden - redaktionen för 
tidskriften Folk. När samarbetsorganisationen för IAEEF och CIF bil-
dades, var han en av representanterna för IAEEF, och vid en kongress i 
Köpenhamn hösten 1938 framlade han i egenskap av generalsekreterare 
för atlaskommissionen - under Sigurd Erixons ordförandeskap - ett 
förslag till en serie frågelistor för gemensamt europeiskt bruk. Dessa 
frågelistor hade redan antagits av företrädarna för de skandinaviska 
länderna och för Tyskland, men de skulle utökas för att tillgodose även 
förhållandena i de romanska och de ost- och sydosteuropeiska länderna, 
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Åt Campbell uppdrogs att göra den nya sammanställningen och att 
presentera den vid en kongress, som planerades äga rum i Stockholm 
1940. Även andra kommissioner lade fram resultaten av sina ansträng-
ningar vid kongressen i Köpenhamn och man började närma sig ett 
internationellt program av stora mått, när världskriget utbröt 1939. 

Först i slutet av 1940-talet kunde det internationella samarbetet åter-
upptas, vid denna tid under beskydd av UNESCO, det internationella 
kulturorgan, som stiftades 1946 inom Förenta Nationerna. CIAP, vars 
verksamhet under krigsåren legat nere, gav sitt stöd åt folklivsforskning-
ens internationella strävanden genom att anordna kongresser och konfe-
renser, ofta i samverkan med nationella kommittéer, som efter hand 
bildades i många länder. Förbundet ställde sig också — med UNESCO 
som ekonomisk bidragsgivare — som utgivare till en ny internationell 
tidskrift, Laos. Även till denna tidskrift var Sigurd Erixon initiativtaga-
re. Hans tidskrift Folkliv hade under krigsåren förlorat de flesta av sina 
utländska medarbetare och bidragen blev så småningom huvudsakligen 
svenskspråkiga. Ett internationellt språkrör var därför av behovet påkal-
lat. Beklagligt nog måste den nyskapade tidskriften upphöra redan efter 
tre årgångar på grund av att UNESCO inte längre hade möjlighet att 
bevilja ekonomiskt stöd. 

Tidskriften Laos, vars medarbetare var framstående etnologer från 
både Europa och USA, utkom med sitt första häfte lagom till en interna-
tionell etnologkongress, som hölls i Stockholm 1951. Vid denna kongress 
redogjorde Campbell för de karteringsarbeten, som under de isolerade 
krigsåren utförts i Uppsala på grundval av den internationella frågelist-
serien (Laos I, s. 111 f.). Detta var Campbells sista framträdande i 
samband med det internationella kartläggningsarbetet. Han avled 1957. 

Vid de två första internationella etnologkongresserna efter krigsslutet 
— i Paris 1947 och i Stockholm 1951 — framstod som ett allmänt önskemål, 
att nya samarbetsorgan borde skapas. När CIAP hade en sammankomst 
i Namur 1953, inbjöd därför Erixon, som var vice ordförande i CIAP, ett 
20-tal etnologer från skilda länder i Europa till ett expertmöte. Med full 
enighet tillsattes vid detta tillfälle en kommission av ungefär samma art 
som 1937 års atlaskommission. Dess uppgift skulle vara att understödja i 
gång varande atlasföretag och att planera för internationellt samarbete 
samt att publicera aktuella diskussioner och resultat i fråga om etnolo-
gisk kartografi. Målet skulle vara att åstadkomma en etnologisk atlas 
över Europa. Sigurd Erixon valdes till kommissionens president, och 
följande medlemmar utsågs: B. Bratank, Jugoslavien, G. Dias, Portugal, 
M. Maget, Frankrike, P. J. Meertens (sekreterare), Holland, K. Vilkuna, 
Finland, och R. Weiss, Schweiz. Vid CIAP:s generalmöte i Paris nästföl-
jande år konsoliderades kommissionen såsom en permanent kommission 
för etnologiskt atlasarbete i Europa, Ständige internationale Atlaskom- 
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mission (SIA). Denna kommission har sedan dess ansvaret för den 
etnologiska kartläggningen av Europa. 

Till sammankomsterna i Namur och Paris hade CIAP och UNESCO 
lämnat sitt bistånd. På grund av organisatoriska problem kunde emeller-
tid CIAP i fortsättningen inte lämna något stöd, och bidragen från 
UNESCO kom endast sporadiskt. Detta hade till följd, att SIA-kommis-
sionen inte på länge hade möjlighet att ordna officiella möten. Under de 
sex följande åren träffades medlemmarna endast tillfälligtvis vid konfe-
renser med näraliggande program. Först 1960 kunde ett möte arrangeras 
i Zfirich, men endast fyra SIA-medlemmar infann sig där. I gengäld 
deltog som gäst en person, som kom att bli av mycket stor betydelse för 
det fortsatta arbetet. Det var Matthias Zender, som efter kriget blivit 
redaktör för det tyska atlasarbetet, vars redaktion flyttats från Berlin till 
Bonn. Zender kunde redan nästa år bereda plats för SIA vid ett möte i 
Bonn med en mellaneuropeisk arbetsgrupp, som skulle dryfta kartogra-
fiska problem. Vid dessa båda möten fick man tillfälle att till närmare 
diskussion ta upp ett antal frågelistor, av vilka några varit på förslag 
redan i 1930-talets etnologiska samarbete. De behandlade plogar, årsel-
dar och irrbloss. 

Redan när frågan om en europeisk atlas togs upp vid sammankomsten 
i Namur 1953, var man på det klara med att en dylik atlas vore menings-
lös, om inte också öststaterna deltog. Ryssarna var tidigt intresserade av 
etnologiskt atlasarbete och hade ursprungligen planerat en sovjetrysk 
atlas, senare en slavisk och en östeuropeisk. De politiska motsättningar-
na gjorde ett samarbete mellan öst och väst problematiskt, men tack vare 
Branimir Bratanks personliga kontakter med fackkolleger i Östeuropa 
lyckades man uppnå ett samförstånd. Detta skedde i Moskva 1964 vid 
den 7 internationella kongressen för antropologi och etnologi. Vid denna 
kongress var alla länder, som publicerat eller var sysselsatta med etnolo-
giskt atlasarbete, representerade, däribland alla medlemmar i SIA. Vid 
ett två dagars symposium — föranstaltat av Bratank och hans fackkollega 
i Moskva, S. I. Bruk — dryftades planerna på en etnologisk atlas över 
hela Europa och en resolution antogs, enligt vilken SIA anförtroddes 
uppgiften att förbereda och leda detta arbete. Ett första steg till detta 
samarbete var beslutet att använda de redan tidigare av SIA utarbetade 
frågelistorna om plogar och tröskning vid insamling av material till en 
samfälld kartläggning. Därmed hade — åtminstone teoretiskt — ett europe-
iskt samarbete fixerats. 

När två år senare den första arbetskonferensen för etnologisk karto-
grafi på inbjudan av Branimir Bratank ägde rum i Zagreb (Bratank 1967) 
började en ny konstitutiv epok i arbetet på den europeiska atlasen. I 
denna konferens var 22 länder representerade av inte mindre än 36 
personer. Dessa var i de flesta fall medarbetare i nationella atlasarbeten, 
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Karta ritad till SIA-konferensen i Zagreb 1966 visande: • vid konferensen företrädda 
länder; + skriftligen företrädda länder; 0 andra i planen medtagna länder. 

alltså forskare som dagligen konfronterades med den etnologiska kart-
läggningens olika problem och som därigenom hade stor erfarenhet på 
detta område. Deras konstruktiva deltagande i diskussionerna var av 
största värde för det fortsatta arbetet. Vid denna konferens antogs ämnet 
årseldar till gemensam kartläggning och BratanK presenterade ett förslag 
till gemensam underlagskarta. Denna omfattade inte bara själva Europa 
utan även angränsande områden i Mindre Asien och norra Afrika. Ett 
stort intresse för den europeiska kartläggningen hade uppstått på flera 
håll utanför Europa och skriftlig kontakt uppehölls av SIA med många 
utomeuropeiska forskare och institutioner, t. ex. M. El Gawhary i Egyp-
ten och F. S. Maratheftis från Cypern. Under en lång följd av år deltog 
Orhan Acipayamli från Turkiet personligen i SIA:s arbetskonferenser. 
En karta (se ovan), som ritades till konferensen 1966, visar vilka länder 
som deltog i det förberedande atlasarbetet vid denna tid. 

Behovet av ett gemensamt forum för det internationella arbetet gjorde 
sig nu allt starkare gällande. Som tidigare var det även nu Sigurd Erixon, 
som tog initiativet till en ny internationell tidskrift, Ethnologia Euro-
paea, denna gång i samverkan med Branimir BratanK i Zagreb, Georg 
Dias i Lissabon och GUa de Rohan-Csermak, som vid denna tid var 
bosatt i Paris. Denna tidskrift fungerar alltsedan 1967 som ett internatio- 
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nellt diskussionsorgan, som publicerar artiklar av allmänt etnologiskt 
intresse. Under rubriken »Current activities in European Ethnology» 
redogörs för aktuella etnologiska verksamheter, däribland även det inter-
nationella atlasarbetet. Tidskriften Folkliv, som blivit alltmer nordiskt 
inriktad, tog några år senare steget fullt ut genom att byta sitt namn till 
Etnologia Scandinavica. 

I mitten av 1960-talet bildades även ett nytt samarbetsorgan, Interna-
tional Society for European Ethnology and Folklore (ISEF). Det ersatte 
CIAP, vars verksamhet i praktiken upphört redan på 1950-talet. Denna 
nya internationella organisation har emellertid — åtminstone hittills — inte 
haft någon avgörande betydelse för SIA-kommissionens arbete (Brin-
gus 1982b). 

Efter konferenserna i Moskva 1964 och i Zagreb 1966 började SIA-
möten och arbetskonferenser hållas regelbundet, de förstnämnda minst 
en gång per år, de senare ungefär vartannat år. SIA:s senaste samman-
träde — det 27:e — hölls i Zagreb 1981 och dessförinnan hölls ett i Sigtuna 
1979. Arbetskonferenser har hållits i Bonn 1968, i Helsingfors 1970, i 
Stockholm och Uppsala 1972, i Visegrad (Ungern) 1974, i S:t Pölten 
(Österrike) 1976 och i Enniskillen (Nord-Irland) 1978. En konferens 
skulle ha hållits i Polen 1980, men den har på grund av rådande omstän-
digheter i landet måst uppskjutas. 

SIA-kommissionens sammansättning har givetvis förändrats under 
den tid som gått, sedan den skapades. Av de ursprungliga medlemmarna 
är endast en ännu verksam, nämligen Branimir Bratarit, som efter 
Erixons död 1968 valdes till president. Tidigt invaldes J. Barabås, Buda-
pest, M. Zender, Bonn, S. I. Bruk, Moskva, G. Wiegelmann, Mönster 
och A. Fenton (nuvarande sekreterare), Edinburgh. De senaste invalda — 
1978 — är H. L. Cox, som efterträtt Zender vid Volkskundliches Seminar 
i Bonn och därmed även i arbetet med den tyska atlasen, och Åsa 
Nyman vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, som efter Åke 
Campbells död 1957 utsågs till redaktör för den folkloristiska delen av 
Atlas över svensk folkkultur. Kommissionen består av åtta medlemmar, 
som mellan sig utser president, vice president och sekreterare. Dess 
uppgift är att svara för den tekniska och organisatoriska sidan av atlasar-
betet och att anordna arbetskonferenser. För det praktiska arbetet finns 
en organisationskommission (OK) bestående av frivilliga medarbetare, 
som i sitt arbete visat sig äga kompetens inom ramen för etnologisk 
kartografi, i princip alla ledare för nationella atlasföretag. Medlemskapet 
medför å ena sidan ansvaret att på lämpligt sätt lämna anvisning på 
material från det egna landet, å andra sidan rätten att delta i arbetskon-
ferenserna och att där diskutera och besluta om val av ämnen och 
arbetsmetoder. För varje tema, som av SIA efter överläggning med OK-
medlemmarna antagits till kartläggning, tillsätts en person som ledare. 
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Denna har i fortsättningen att svara för arbetets utförande och publice-
ring i samråd med SIA, som står som utgivare. 

Då riktlinjerna för atlaskommissionens verksamhet skisserades vid 
konferenserna i Namur och Paris (Laos III, s. 48-63), framhöll Erixon, 
att det av såväl tematiska som organisatoriska och ekonomiska skäl var 
nödvändigt att etablera ett nära samarbete med de nationella atlasföreta-
gen och att en inventering av temata, som var lämpliga för såväl nationell 
som internationell kartläggning, med det snaraste borde planeras och 
utföras. För detta ändamål hade han med hjälp av svaren på ett av 
honom utsänt frågeformulär sammanställt en översikt över pågående 
atlasarbeten (Laos III, s. 79-98; Folk-Liv 1960/61, s. 90-111). Dylika 
redogörelser har sedan dess varit en regelbundet återkommande pro-
grampunkt i SIA:s arbetskonferenser, i vars konferensrapporter noga 
redovisas för pågående och nytillkomna atlasarbetens status. Under 
årens lopp har åtskilliga nationella atlasverk kommit till stånd (Fenton 
1976), och många av dem har genom samarbetet med SIA kunnat koor-
dinera sin kartläggning med den europeiska atlasen. Så var t. ex. fallet 
med den jugoslaviska atlasen, som redan från starten anpassade sig efter 
SIA:s direktiv såväl innehållsmässigt som tekiniskt. Även redan i gång 
varande atlasföretag upptog i sitt program åtskilliga av de ämnen, som 
planerades att ingå i den europeiska atlasen. I den svenska finns t. ex. en 
karta över årseldar (Ejdestam 1976) men även kartor över ämnen, som 
fanns på förslag redan i 1938 års frågelistserie, ur vilken flera ämnen 
tagits upp till behandling i dagens etnologiska kartläggning: tröskning, 
oxok, vaggor (Nyman 1975), vardagsbröd (Campbell 1957) m. fl. 

Atlaskommissionen eftersträvade även samarbete med andra exper-
ter, såväl enskilda forskare som institutioner. Av stor betydelse blev 
därvidlag den kommission för plogforskning som på initiativ av Axel 
Steensberg i Köpenhamn konstituerades vid samma tillfälle som atlas-
kommissionen. Inom denna kommission, som senare utvecklades till ett 
internationellt sekretariat för utforskning av lantbruksredskapens histo-
ria (Nelleman 1960/61; de Rohan-Csermak 1967; Lerche 1979; Balassa 
1982) har Branimir Bratanit.  och Alexander Fenton varit livligt verk-
samma. En annan sammanslutning av betydelse i detta sammanhang är 
symposiet för internationell matforskning, vars första sammankomst 
anordnades i Lund år 1970 av Nils-Arvid BringUs i nära samarbete med 
SIA-medlemmen Gfinther Wiegelmann (Valen i 1971; BringUs 1981). 
BringUs tillhör visserligen varken SIA eller dess organisationskommis-
sion men står som medarbetare i en kartläggning, som belyser olika typer 
av matfett. På samma sätt är den svenska experten på transportfordon 
till lands, Gösta Berg (Berg 1935), adjungerad för kartläggning av vagnar, 
kärror, slädar och släpor. 

Fördelarna av detta samarbete är tydliga såväl ut vetenskaplig som 
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organisatorisk och ekonomisk synpunkt. Särskilt värdefullt har samarbe-
tet med de etnologiska institutionerna i Tyskland och Jugoslavien varit, 
vilka under Zenders och Bratanks ledning fungerat som koordinations-
centraler för det europeiska atlasarbetet. Men allteftersom de nationella 
atlasföretagen fullbordar sina planerade kartverk, minskar dessa lokala 
institutioners möjlighet att i sina arbetsprogram infoga kartritning i sam-
arbete med SIA. Så är t. ex. fallet med den tyska atlasen, som nyligen 
publicerat sin sista kartserie. Den svenska atlasens två delar publicera-
des 1957 och 1976. Arbetscentralen för den sistnämnda, Dialekt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala, har i begränsad omfattning fortfarande 
kartritning på sitt program, och i samband därmed har under de senaste 
åren ett 10-tal kartor ritats över ämnen som planeras ingå i den euro-
peiska atlasen. Med undantag för en karta över metoder för konservering 
av kött, fläsk och korv står emellertid dessa kartor än så länge endast på 
ett förberedande stadium men ger ändå en första översikt över ifrågava-
rande företeelsers utformning och utbredning i Sverige. Mycket arbete 
återstår emellertid, innan en fullständig kartläggning jämte kommentar 
genomförts. 

Under de tio år som förflöt, innan SIA-kommissionen hade möjlighet 
att hålla regelbundna arbetskonferenser, lades inte bara grunden till 
samarbetet med de nationella atlasföretagen utan utarbetades även ett 
generellt program för det europeiska atlasarbetet innefattande förslag på 
både frågelistor och grundkartor (Bratank 1965). Detta vetenskapliga 
och tekniska grundarbete presenterades för konferensdeltagarna i 
Moskva 1964 och fixerades officiellt genom resolutionen vid arbetskon-
ferensen i Zagreb 1966, delvis också vid följande konferenser, framför 
allt vid den tredje som hölls i Helsingfors 1970. I dessa resolutioner 
fastslogs, att Volkskundeatlas Europas und seiner Nachbarländer — efter 
1970 benämnd Etnologischer Atlas Europas und seiner Nachbarländer 
(EA) — är ett forskningsinstrument, som syftar till att kartografiskt 
åskådliggöra de stora sammanhangen och skillnaderna i europeisk kul-
tur, alltså en makrokartografi i motsats till de nationella atlasernas 
interpretationer av lokala särbildningar och förändringar. Som under-
sökningsområde har valts hela Europa men även angränsande länder, 
eftersom kulturformernas utbredning inte är beroende av politiska, geo-
grafiska eller språkliga gränser och därför inte kan få sin förklaring 
enbart inom ramen för en stat, ett folk eller en etnisk enhet. De kartlagda 
företeelserna avser preindustriell tid oberoende av att denna epok har 
upphört vid olika tider inom undersökningsområdet. Till kartbilden skall 
fogas ett fristående kommentarband innehållande dels upplysningar från 
varje land rörande det kartlagda materialet (källor, tid, beläggtäthet, 
social tillhörighet m. m.), dels en sammanfattning av respektive redak-
tör. Syftet med den europeiska atlasen är inte att uppvisa en fullbordad 
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undersökning utan i stället att skapa ett underlag för vetenskapliga 
interpretationer inom den etnologiska disciplinen. Följande ämnesområ-
den skall om möjligt representeras med minst en karta i atlasen: åker-
bruk, boskapsskötsel, bosättningsformer och hustyper, klädedräkt, so-
ciala förhållanden, föda, transportmedel till lands, seder och bruk sam-
manhängande med dels människans liv, dels årscykeln samt folktro. 

I enlighet med ovan anförda principer (Bratank 1979) och efter ett 
fastställt arbetsprogram pågår kartläggning av ett 20-tal temata, som 
befinner sig på olika stadier av förberedelse. Hittills har endast kartlägg-
ningen av årseldar kommit ut i tryck. För denna kartläggning har använts 
en grundkarta i skala 1: 400000, uppdelad på fem överlappande kartblad, 
på vilka gränser, huvudstäder och större städer samt större floder och 
sjöar utmärkts. »Grannländerna», dvs, staterna i norra Afrika från Ma-
rocko i väster till Egypten i öster, norra delen av Saud-Aurabien samt 
Jordanien, Israel, Libanon, Syrien, Irak, Turkiet och västra delen av 
Iran, är inte representerade i denna kartläggning. Utsikterna till samar-
bete är emellertid goda i Egypten, Syrien, Israel och Turkiet, varför en 
kompletterande karta över årseldar kan förväntas. 

Kartbilden visar på ett tekniskt förtjänstfullt sätt och mycket åskådligt 
hur tiderna för bruket att varje år tända en eld varierat i Europa. Detta 
tema har i flera länder varit föremål för ingående undersökningar — i 
Sverige framför allt av J. Ejdestam 1940, 1944, 1976 — varför ett rikt 
material stått till förfogande. Materialet har emellertid tillkommit vid 
olika tider och med skiftande intentioner: systematiskt gjorda uppteck-
ningar, tillfälligt lämnade upplysningar, undersökningar och avhandling-
ar av mer eller mindre lokal karaktär eller med speciella problemställ-
ningar, nationella atlasarbeten, inte bara etnologiska utan även språkliga 
och etnografiska, samt litteratur av varierande slag. Att samla, kritiskt 
bedöma och koordinera detta stoff har varit redaktionens första uppgift. 
Efter en första kartläggning har det visat sig, om kompletterande upp-
gifter måste införskaffas eller om en viss reducering av belägg måste 
göras i länder, som haft intensiv insamlingsverksamhet. Vid samman-
ställningen av kartlegenden har Branimir Bratank medverkat vid bear-
betningen av uppgifterna från öststaterna. Legendens text har översatts 
till ryska av S. I. Bruk, till engelska av A. Fenton och till franska av M. 
Philipp. Samma personer har även översatt SIA-kommissionens förord 
och grundkartans text. De enskilda kommentarerna är huvudsakligen 
skrivna på tyska, endast fyra på engelska, två på franska och en på 
ryska. 

I inledningen redogör redaktören, Matthias Zender, för arbetets utfö-
rande och avgränsning. Därefter följer kommentarer för varje land, som 
deltagit i kartläggningen, sammanlagt trettio stycken. Författarna har 
säkerligen försökt beakta de gemensamt antagna synpunkterna på vilka 
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uppgifter en kartkommentar bör innehålla, men deras sammanställningar 
har ändå blivit högst skiftande. De varierar från djupgående undersök-
ningar om årseldarnas historia och funktion till ytterst kortfattade an-
märkningar. Den svenska kommentaren har sammanställts av Nils-Arvid 
BringUs. 

I den avslutande sammanfattningen deklarerar redaktören, att det på 
grundval av kartbilden och de därtill hörande kommentarerna inte är 
möjligt att ge upplysning om sedens ursprungliga innebörd, därtill är den 
alltför mångsidig. Den är inte bara i rum utan även i tid så varierande, att 
knappast ens en antydan till en enhetlig upprinnelse kan spåras. Utan att 
ta ställning till enskilda undersökningar pekar han på faran att komma på 
villovägar, om man på jakten efter en förklaring enbart håller sig till 
regionala former. Han framhåller emellertid samtidigt att även om sär-
former oftast har sin förklaring i lokala förhållanden, så har de sin 
betydelse, när det gäller att förstå orsakerna till brukets variationer. 
Zender har i sin sammanfattning huvudsakligen uppehållit sig vid fråge-
ställningar om årseldars utveckling och utbredning i historisk tid, och 
han har därvid särskilt pekat på att blandningen av kyrkligt och profant 
inflytande på seden varierat både i tid, rum och intensitet. Han menar, 
att om man med denna översikt över bruket att tända årseldar samtidigt 
har fått en inblick i den europeiska kulturens uppbyggnad och struktur, 
så har arbetet med denna kartläggning inte varit förgäves. 

Kartläggningen av årseldar är den första etnologiska karta, som omfat-
tar hela Europa. Då den inte haft någon föregångare eller något mönster 
att följa får den betraktas som ett försöksarbete med de brister ett sådant 
kan ha. Kommande redaktörer i »Vorschungen zum ethnologischen 
Atlas Europas und seiner Nachbarländer» kan ta lärdom därav. För 
närvarande är under tryckning en kartläggning av plogtyper med B. 
BrataniC som redaktör. Under ledning av S. I. Bruk, Moskva, och J. 
Barabås, Budapest, är även kartläggningen av väggkonstruktioner i bo-
ningshus långt kommen i förberedelse, likaså kartläggningarna av tran-
sportfordon under ledning av A. Fenton, Edinburg, och G. Berg, Stock-
holm, av matfett under ledning av G. Wiegelmann, Mönster, och N.-A. 
BrinOus, Lund samt av metoder för konservering av kött, fläsk och 
korv av E. Hörandner, Wien. Föremål för kartläggning är även trösk-
ning, skörderedskap, oxok, handkvarnar, fåbodväsen, vaggor, djurmas-
kering, majning, föremål i likkistan, skjutning och larm, dräktdelar m. fl. 
Andra ämnen befinner sig på försöksstadiet eller står som förslag på 
kommande kartläggningar. 

12-834153 
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SUMMary 

Åsa Nyman, International collaboration on ethnological cartography in Europe 

In the above article the author, who is a member of the Standing International 
Atlas Commission (Ständige Internationale Atlaskommission, SIA), presents a 
review of international collaboration on ethnological cartography in Europe and 
its bordering countries—how it began, how it is organized, and what activities 
and publications it has resulted in. 

In 1928 the CIAP (Commission Internationale des Arts et Traditions Popu-
laires) was founded. Under its aegis, various bodies were created to promote 
international co-operation in ethnology and folklore studies, including carto-
graphic surveys. When the Second World War broke out, however, this ambi-
tious programme of work was abandoned. 

Under the patronage of UNESCO, co-operation was re-established in the 
early fifties. A commission was set up in Namur in 1953 and consolidated the 
following year to form a permanent commission responsible for ethnological 
cartography in Europe, known as the Ständige Internationale Atlaskommission. 
Its objective was to produce an ethnological atlas covering the whole of Europe. 
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Since then the SIA has been responsible for technical and organizational 
aspects of an ethnological survey of Europe and is the publisher of Studies for 
the Ethnological Atlas of Europe and its Bordering Countries. To direct the 
practical side of this undertaking there exists an organizing committee made up 
of volunteers with experience of ethnological cartography, basically all of them 
heads of national atlas projects. 

In line with the principles and programme adopted after regular consultations 
between the SIA and the organizing committee, maps are currently being pre-
pared on around twenty subjects, all at various stages of preparation. So far only 
one survey has been published, constituting the first volume of the above-
mentioned Studies and dealing with the times of year when bonfires are lit: 'Die 
Termine der Jahresfeuer in Europa'. It consists of five overlapping sheets on a 
scale of 1: 400 000 and a 136-page commentary and is edited by Matthias Zender 
of Bonn's Volkskundliches Seminar. 



Abstraktion och formalism i 
dialektologisk och språkhistorisk 
beskrivning 
Av Bo Ralph 

Under den gångna femtonårsperioden har en rad nya språkteorier i ett 
svåröverskådligt antal varianter presenterats. Lyckligtvis kan man ur-
skilja en del genomgående drag, som förenar de olika teorierna. Vi skall i 
det följande dröja något vid relationerna mellan dessa teorier å ena sidan 
och dialektologi och språkhistoria å den andra. 

Vid tidigare teoretiska nyorienteringar i riktning mot mera strukturella 
tänkesätt har det funnits tendenser till nedtoning av vissa verksamhets-
grenar, som av tradition ansetts centrala inom språkvetenskapen, inte 
minst inom nordistiken. Hit hör i synnerhet språkhistoria och dialekto-
logi. Dessa forskningsfält har tidvis betraktats som logiskt sekundära i 
förhållande till teoretisk lingvistik, snarast som ett slags tillämpningsom-
råden. I den senare teoretiska debatten har det inte varit så. Argument 
för olika aspekter av teorins utformning har hämtats från alla håll där 
språkligt beteende kan studeras. Ett grundläggande incitament till denna 
modifierade inställning är den starka kopplingen av språkteorin till vad 
som är psykologiskt rimligt. Som följd har exempelvis språkhistoria och 
dialektologi fått nya anliggningsytor mot den allmänna språkteorin. 

Entusiasmen hos redan etablerade dialektologer och språkhistoriker 
inför de nya signalerna får betecknas som mycket behärskad. Jag hör 
emellertid själv till dem som tror att ett nära samarbete mellan de 
nämnda tre grenarna av språkforskningen vore mycket givande och 
frågar mig därför vilka faktorer som inverkat så störande på kommunika-
tionen hittills. Frånsett en del attitydfrågor tycks det framför allt ha varit 
två utmärkande drag i de språkteoretiska resonemangen som inverkat 
negativt: abstraktionen och formaliseringen. 

Med abstraktion menas här avståndet mellan den språkliga beskriv-
ningen och själva den språkliga substans den skall ge en bild av. Dialek-
tologi och språkhistoria är discipliner som präglas av noggrann material-
redovisning. Ofta får de data som presenteras tala för sig själva. Redan 
till sitt arbetssätt kan den teoretiska lingvistiken tyckas avlägsna sig från 
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dessa ideal. Modellen skjuts i förgrunden, ofta på bekostnad av material-
genomgången, som blir mera översiktlig, ibland ytlig. Det är de övergri-
pande generaliseringarna man främst är ute efter. 

Formalismen är en annan stötesten. Det är ett krav på teorin att den 
skall vara explicit formulerad. Formalismen utgör ett effektivt meta-
språk, som emellertid erbjuder svårigheter för den som inte är förtrogen 
med notation och terminologi. Mycket av den interna diskussionen har 
gällt just abstrakthetsfrågor och formalismens utformning. För de språk-
forskare som inte haft möjlighet att följa debatten på nära håll kan denna 
till viss del tyckas behandla av teorin självgenererade problem, som inte 
har med belysningen av några konkreta problem i språk att göra. Kriti-
ken har ofta menat, att inga nya rön gjorts; det är gamla sanningar som 
presenteras i ny form, och resonemangen är ofta överförenklade och 
nonchalerar komplicerande faktorer. 

Trots den intensiva diskussionen har ingen enighet nåtts kring en enda 
teori. Det kan inte vara nordisternas primära uppgift att prestera de 
avgörande argumenten för den ena eller andra teorin, ej heller deras 
skyldighet att lystra till varje ny signal. Men man kan urskilja en del 
genomgående drag i teoribildningen sedan 1960-talet, som påverkat de-
battläget i dess helhet: kravet på en övergripande, integrerad teori, 
explicit framställd och med förklarande kraft, dessutom direkt knuten till 
människans mentala kapacitet; vidare den uttalade orienteringen mot 
allmänna regler extraherade ur den observerade substansen. På vilket 
sätt kan dessa drag vara vägledande för en mera allmänt teoribaserad 
språkhistorisk och dialektologisk forskning? 

Jag har ofta haft tillfälle att diskutera sådana här frågor med Sven 
Benson. Eftersom problemen uppenbarligen roar oss båda, vill jag här 
passa på att sammanfatta några synpunkter. Det är då angeläget att 
understryka, att det medvetet är gamla välkända fenomen i språkhistoria 
och dialektologi som tas upp. Referenser till andra arbeten förekommer 
ganska sparsamt. Mina anspråk är mycket begränsade: jag vill helt enkel 
belysa några aspekter på fonologiska problem inom nordisk dialektologi 
och språkhistoria, där begrepp som introducerats i den senare språkteo-
retiska debatten kan utnyttjas med vissa goda effekter. Språkhistoria och 
dialektologi är två områden som traditionellt fått belysa varandra. Till-
sammans tillhandahåller de emellertid också viktiga argument för ut-
formningen av en allmän språkteori. De representerar samtidigt centrala 
delar av Sven Bensons vetenskapliga specialisering. 

Nivåer av abstrakthet 
Regelskrivning är ett abstrakt uttryck för den väl dokumenterade förmå-
ga människan visar att spontant dra generella slutsatser om det språksys- 
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tem hon exponeras för. Redan en formulering av språkliga fenomen i 
regelform kan kasta visst ljus över fenomenet i fråga. Exemplifieringen 
kan inledas med det nordiska i-omljudet. Det är ett firat fall, alltid 
aktuellt i facklitteraturen, men än så länge fortfarande dunkelt i många 
detaljer. Jag inskränker mig här till den bild det tecknar i fornvästnor-
diska dialekter. Under rubriken i-omljud ger exempelvis Noreen (1923, 
s. 57 ff.) en noggrann redogörelse för de förändringar som kommer på tal: 

a>ce (aisl. e) 	 ia>iw (aisl. ie ) 
it>c'e 	 io>i0 
e>i 	 iö>i0 
o>0 (geschlossenes) 	iu>y 
6>0 	 ia>Y 
u>y 	 Qu>0y 
14>y 	 ua>uce (aisl. ue) 
4>0 (offenes) 	 trå>tde 

ue>ui 

Redan generaliseringen från de enskilda fallen till en allmänt gällande 
förändring (a>ce etc.) innebär naturligtvis en abstraktion, om också 
trivial. Sammanfattningen av den långa raden av enskilda förändringar 
till en gemensam ljudlag (i-omljud) innebär ytterligare abstraktion. Det är 
lätt att urskilja grunderna för abstraktionen, såsom också ofta anges 
uttryckligen i handböckerna: det är fråga om en assimilationsprocess; i 
attraherar övriga vokaler med hänsyn till uttalsställe. 

Det generalla draget i i-omljudets verkningar är att bakre vokaler blir 
främre. I vissa fall höjs emellertid en vokal, å ena sidan (a>)e>e, å 
andra sidan e>i, således alltid en främre vokal. Däremot höjs aldrig långt 
te eller 0, ej heller kort 0 och troligen inte långt e. Det är rimligt att 
analysera situationen som att höjningen utgör en särskild process, princi-
piellt skild från framflyttningen. 

Beteckningen i-omljud som sammanfattande term gör givetvis ingen 
skada, så länge man är medveten om att olika processer, som har olika 
fonologiska effekter, döljer sig därbakom. Det är emellertid intressant att 
konstatera, att en formalisering med hjälp av distinktiva särdrag antyder 
problematiken på ett iögonfallande sätt. När fonologer formulerat den i-
omljudsregel som var verksam i fornhögtyskan (identisk med den forn-
västnordiska) inom ramen för den generativa fonologins formalism, har 
resultatet blivit följande (eller något snarlikt; se t. ex. Kiparsky 1968, s. 
176, King 1969, s. 94): 

[ 	V —> 
( —lång) 

[—ba kre] 
(—låg) 

/ 	Kl 
[—konsonantisk—konsonantisk 

—bakre 
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Varje fonologiskt segment eller klass av fonologiska segment markeras med 
hakparenteser och preciseras i regeln med hjälp av matriser med fonologiska 
särdrag (lång, bakre, låg etc.). Endast de i sammanhanget relevanta särdragen 
anges, medan de redundanta utelämnas (i är t. ex. även tonande). Närvaro av ett 
visst särdrag markeras med +, frånvaro med —; för vokaler respektive konso-
nanter utnyttjas stundom den behändiga beteckningen V respektive K; med K1  
menas »minst en konsonant». Hela regeln utläses så, att det som preciseras till 
vänster om pilen ändras till det som står till höger om pilen, under förutsättning 
att villkoren till höger om snedstrecket gäller, nämligen om det först preciserade 
(markerat med rakt streck) följs av den angivna kontexten. Ett speciellt villkor är 
inskrivet i regeln inom vinkelparenteser: om vokalen dessutom är (—lång>, dvs. 
kort, blir den också (—låg>, dvs. höjd. Den sista matrisen (efter K1) specificerar 
ändelse-vokalen i. 

Det som här står inom vinkelparenteser innebär en svår komplicering av 
regeln (tekniskt sett) och motiveras endast av höjningen av omljudspro-
dukten te (<a) till e. Regelformuleringens långt gående abstraktion med-
för den klara fördelen att höjningens aparta karaktär i förhållande till 
vokalframflyttningen blir direkt avläsbar. Jag tycker att exemplet visar 
att valet av abstraktionsnivå i beskrivningen och formaliseringens roll 
påverkar redan språkforskarens möjligheter att avgränsa själva proble-
met. Detta gäller i såväl språkhistoria som dialektologi. 

Naturlighet 
Åtskilliga språkliga processer återfinns i språk efter språk. Man kan anta 
att sådana överensstämmelser beror på lika förutsättningar. Dessa i sin 
tur har sin grund i att människans språkförmåga lyder under vissa 
allmänt gällande lagar, ytterst dikterade av människans mentala utrust-
ning. Det är ett steg på vägen mot förståelse av ett givet fenomens natur 
om man lyckas identifiera det som ett sådant återkommande, »natur-
ligt», fenomen. Teorin skall kunna ge allmänna besked om naturliga 
processer på ett metaplan, medan mera partikuljära fenomen kräver sin 
speciella analys. 

I språkhistoriska och dialektologiska framställningar är det vanligt att 
man redogör mycket konkret och detaljerat för omständigheterna kring 
en utveckling. Sålunda redovisar exempelvis Benson varje enskilt ele-
ment i de möjliga kontexterna, då han undersöker den utveckling som å 
ena sidan de höga och mellanhöga vokalerna, å andra sidan de labiala 
och velara frikativorna genomgått i de blekingska dialekterna (Benson 
1956-81). Stundom blir det fråga om en genomgång av enstaka ord-
former. Tillvägagångssättet är i det givna fallet inte bara motiverat utan 
nödvändigt för en fullständig förståelse av den typ av förlopp som det rör 
sig om. 

1 dialektgeografisk beskrivning är det också vanligast att man tar som 
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sin uppgift att beskriva språkliga processers genomslag i konkreta ord 
eller ordformer. Sålunda redovisar Benson utbredningen av drygt sextio 
ordformer i sin Sildschwedischer Sprachatlas 1-4 (1965-70), medan de 
exemplifierade processerna behandlas i allmännare ordalag i den beled-
sagande texten. I ett arbete som det nämnda erhålls härigenom ett 
ekonomiskt sätt att presentera data, eftersom väl valda ord (former) kan 
utnyttjas till flera ändamål. Ord som vit, djup, grop, stop, ek, krok etc. 
kan tas som utgångspunkt för en diskussion om klusilförmjukning i ena 
fallet och för en annan diskussion i ett annat fall, t. ex. vokalernas 
utveckling. Däremot ligger det utanför syftet att antyda skillnader i 
allmängiltighet. De nämnda klusilförmjukningarna finner paralleller i ett 
stort antal obesläktade språk, medan formerna för några (Benson a. a., 
nr 60) givetvis är ganska säregna för det undersökta området. 

I en del problematiska fall kan mera generaliserande påståenden kasta 
ett i någon mån förklarande ljus över det aktuella fenomenet. Hesselman 
noterar i sina klassiska utredningar av kortstavighetens utveckling i 
svenska dialekter, att i sveamålen har I, y, t (6) vanligen förlängts 
framför g, d, 1, n, v, r, medan förlängningen uteblivit framför p, t, k, s 
(t. ex. Hesselman 1901). Denna iakttagelse har ofta återgivits, men 
knappast någonsin påpekas det, inte ens i betydligt senare handböcker, 
att de båda grupperna av konsonanter faller i två naturliga fonologiska 
klasser, som åtskils endast av särdraget [± ton].  En precisering i sär-
dragstermer skänker naturligtvis ingen omedelbar förklaring åt feno-
menet i hela dess vidd, men den höga graden av fonetisk naturlighet 
accentueras: vokaler tenderar ju att ha längre duration i tonande miljö än 
i tonlös. Fenomenets strikt fonetiska karaktär understryks ytterligare av 
att a och ä i ursprungligen kort rotstavelse alltid förlängs; låga vokaler 
har jämförelsevis längre inherent duration än högre (t. ex. Heffner 1952, 
s. 183, 209 ff.). 

Det finns många kontraster till sådan fonetiskt välgrundad utveckling. 
Den mest anslående jag känner till på nordiskt språkområde är den regel 
nn>ä, som är verksam framför r under ett fornspråkligt skede. Dess 
produktivitet dokumenteras av böjningssystemen, där den tidvis breder 
ut sig. Jag har i ett annat sammanhang sökt visa, att regeln har en 
betydligt naturligare uppkomst än vad som framgår av dess slutgiltiga 
form (Ralph 1975, s. 75 ff.). 

I det just nämnda fallet är såväl själva processen som betingelsen 
mycket onaturlig. Utvecklingen från främre till bakre r i Sydsverige och 
den s. k. götamålsskorrningen är andra fenomen som visserligen lätt kan 
formuleras i fonetisk-fonologiska termer, men som inte för den sakens 
skull är fonetiskt motiverade i någon rimlig mening. Beträffande bakre r 
vet vi på oberoende grunder att det börjat användas ganska sent, genom 
inflytelse från grannspråk, alltså ej genom en spontant uppkommen, 
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systemberoende förändring. Även i fall där omständigheterna är mindre 
välkända kan ett noggrant studium av reglers formella egenskaper på 
analogt sätt leda till en första klassificering i fonetiskt baserade regler 
gentemot andra. Det säger sig självt att en beskrivning av en regel genom 
hänvisning till teorins förutsägelser hamnar på en helt annan abstrak-
tionsnivå än beskrivningen av ett helt unikt fenomen i en enstaka dialekt. 

I detta sammanhang kan också vissa s. k. undantag infogas. Som 
undantag framställs gärna exempelvis västgötska uttal o för äldre ä 
framför gg, kk, ng, nk (togga, socka, tonga, lonka; se t. ex. WesAn 
1960, s. 24). Normalt har annars ä utvecklats till ett främre 8 i västgöt-
skan. Liksom i huvudparten av de svenska dialekterna har det således 
skett en framflyttning av den gamla a-vokalen. I de förstnämnda fallen 
ligger vokalen kvar som en bakre hög vokal. »Undantaget» är lättbegrip-
ligt mot bakgrund av att de omedelbart följande velara konsonanterna är 
höga bakre konsonanter, och att de ofta utgör en kontext som framkal-
lar vokalhöjning. 

Komplexitet och kronologisk profil 
Diskussionen ovan om i-omljudet kan också tas till utgångspunkt för en 
annan reflexion. När man fokuserar en process i ett givet synkroniskt 
skede, betraktar man den samlade effekten av ett förlopp, som defini-
tionsmässigt förutsätter en tidsdimension. Vill vi med en enda regel 
fånga de fornvästnordiska parallellerna kåtr:kc'eti, norär: nOråri, frö& : 
frOi, fullr:fylli, fåss:fisi, kan detta ske genom att en (delvis) produktiv 
i-omljudsregel postuleras för fornvästnordiska. Det vill säga: de männi-
skor som hade fornvästnordiska som sitt modersmål antas ha organiserat 
sin mentala förmåga att växla mellan de två varianterna i varje ordpar 
ovan med hjälp av en sammanhållen språklig mekanism. I uppräkningen 
saknas emellertid växlingen mellan kort a och e (som i karl: kerling). 
Skall denna rymmas i systematiken, står vi inför den tidigare återgivna 
komplicerade i-omljudsregeln. En korrekt synkronisk i-omljudsregel 
måste dessutom inom den första vinkelparentesen innehålla specifika-
tion om [—rundad] (för att utesluta 0). 

Diskrepansen mellan höjning av kort te som omljudsprodukt och ute-
bliven höjning av såväl långt x som kort och långt 0 låter oss ana ett 
historiskt förlopp. I diskussioner om i-omljudet har periodindelningar 
varit legio. Om man antar att kort a påverkades tidigare än andra bakre 
vokaler, får man automatiskt förklaringen till varför kort e och ur-
sprungligt kort e höjts, men inga andra främre vokaler. De angivna är 
nämligen de enda korta främre vokaler som existerat i systemet vid den 
kritiska tiden. Antagandet om relativ kronologi stöds av åtminstone två 
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paralleller; högtyskan markerar omljud på kort a flera århundraden 
tidigare än på några andra vokaler (Braune & Mitzka 1967, s. 52 f.); det 
senare progressivt verkande i-omljudet i fornsvenskan drabbar först kort 
a för att efterhand spridas till andra vokaler. 

Två principiellt skilda iakttagelser kan göras med utgångspunkt i det 
just förda resonemanget. En abstrakt regel (kompatibel med observer-
bara data) och en adekvat formalism ger en bild av fenomenets syn - 
kroniska komplexitet (t. ex. i-omljudets framflyttnings- respektive 
höjningseffekt). Men man får också en antydan om det historiska 
förloppet. Eftersom såväl generativa fonologer som deras kritiker ofta 
framhållit den nära överensstämmelsen mellan historiska ljudlagar och 
postulerade synkroniska regler, tycker jag det är angeläget att här under-
stryka den grundläggande skillnaden. Ljudlagar är fysiskt reella skill-
nader, som kan konstateras exempelvis vid jämförelse av ett språksta-
dium med ett annat, medan en fonologisk regel representerar en mental 
bild extraherad från en fysisk verklighet. En komplicerad synkronisk 
regel, som skall parallellställa just ett komplex av i någon mening besläk-
tade fenomen, kan således rymma reflexer av såväl olika processer som 
olika utvecklingsfaser av en och samma process. Detta gäller exempelvis 
i-omljudsregeln. Här återfinns i ett utplattat perspektiv dels den kronolo-
giskt ursprungliga framflyttningen av kort a, dels höjningen av gamla 
korta främre vokaler (e och x) samt slutligen framflyttningen av övriga 
bakre vokaler (kort och långt o och u, i första hand). 

En distinktion men hänsyn till fonetisk naturlighet anmäler sig likaså, i 
enlighet med vad som diskuterades kortfattat i föregående avsnitt. Ljud-
förändringar är normalt till sin natur fonetiskt motiverade och gradvis 
implementerade, även om dessa egenskaper kan bli en aning maskerade i 
ett längre tidsperspektiv. Andersen (1972, s. 17) skiljer härvidlag mellan 
»fonetisk förändring» och »diakronisk korrespondens». En synkronisk 
regel kan vara av fonetisk natur, genom att många av de växlingar den 
reflekterar har uppstått genom fonetiska förändringar. Men den kan 
också vara betydligt mer abstrakt, eftersom den inte är beroende av 
det historiska förloppet utan tvärtom tar endast det synkroniska läget 
som sin förutsättning. 

Regelgeneralisering 
en rad autentiska språkhistoriska fall kan man följa en inre utveckling 

av en process. Om man antar att i-omljudet — för att ännu en gång 
återknyta till detta fenomen — först påverkade kort a, har det senare 
generaliserats till en hel uppsättning vokaler (alla bakre, korta som 
långa). På enahanda sätt fortlöper utvecklingen av det progressiva i-
omljudet, såsom det reflekteras i skriftliga källor. Först påverkas den 
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korta diftongen iå (hiarta), senare även den långa iä (själ) och slutligen 
de något högre diftongerna i5 (miolk) och 15 (siö(r)), dialektalt (Upplands-
lagen) även iö (hiön). 

I det senare fallet är det uppenbarligen med hänsyn till de två särdra-
gen vokallängd respektive vokalhöjd som generaliseringen genomförs. 
Det finns naturligtvis ingen anledning att misstänka att så likartade 
förändringar inträffat oberoende av varandra. Både den strukturella 
likheten och tidsförhållandena indikerar ett långtgående samband. Vi 
kan alltså konstatera att en regels produktivitet genom tiden kan medföra 
en successiv utvidgning av regelns verkan. 

Lika väl som att vissa dialektskillnader kan karakteriseras som funk-
tionen av att en viss förändring ägt rum respektive uteblivit, lika väl kan 
de stundom preciseras med hänsyn till regelgeneralisering; en regel som 
principiellt verkat i olika dialekter kan ha generaliserats olika långt. De 
äldsta mellansvenska texterna avspeglar ett fortlöpande insättande av en 
s. k. svarabhaktivokal i ord som slutar på postkonsonantiskt r (akr> 
aker). Processen fortsätter efterhand i kontexter med 1 och n vid sidan av 
r (steghl>steghel, sökn>söken). Förändringen involverar en allt större 
naturlig fonologisk klass (r; r, 1; r, 1, n). En liknande utveckling kan 
iakttas i flera andra fall, t. ex. vid utvecklingen iä>9 efter konsonant 
följd av r (briCita>bryta), senare även efter 1 (flitigha>flygha) etc. Det 
finns då ingen anledning att förutsätta ett annorlunda förlopp vid exem-
pelvis bortfallet av ordinitialt h i förlitterär tid (såsom i *hringr, 
*hnakki), som involverar precis samma fonologiska klass. Någon ab-
strakt regel som omedelbart inhiberade h framför såväl r som 1 och n har 
åtminstone aldrig förekommit i ett inledningsskede. 

Liknande resonemang kan föras för dialekternas del. Det är vanligt att 
dialekter i centrala och norra Sverige saknar inskottsvokal framför n 
(vatten o. d.). Dessa har således aldrig tillämpat inskottsregeln i dess 
mest generaliserade form. Det är vidare möjligt att begreppet regelgene-
ralisering kan ha en viss förklarande kraft. När en regel genom generali-
sering alltmer fjärmar sig från sitt fonetiskt naturliga ursprung, kan en del 
underligheter uppstå. Dialekterna i västra delen av södra Sverige inklusi-
ve västkusten har på liknande sätt som i danskan fått en splittring av g if 
efter främre vokal (väj, höj), wiv efter bakre (mave, skåw o. d.). Öster 
om detta område förekommer j även efter bakre vokaler (maje, fujla 
etc.). Man kan överväga om inte den senast exemplifierade utvecklingen 
kan härledas ur den förra, så att en ursprungligen fonetiskt genomskinlig 
anpassning av g (eller snarare y) till j efter främre vokaler generaliserats 
till att gälla efter alla vokaler. 

En analys av palataliseringen av de gamla velara konsonanterna förut-
sätter att de flesta av de hittills diskuterade aspekterna anläggs. Palatali-
seringens reflexer i riksspråket kan förefalla helt entydiga, men dialek- 
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tema lämnar andra vittnesbörd. Liksom mestadels i Syd- och Mellansve-
rige återspeglar riksspråket endast palatalisering i ordbörjan. Mot detta 
förhållande står åtskilliga dialekters förmjukning av velarer i inljud. Men 
denna skillnad är inte den enda. Fonetiskt olika resultat har uppstått i 
olika nordiska dialekter, och den mediala palataliseringen drabbar olika 
ordtyper. Uppenbarligen bevittnar vi endast slutpunkten på ett mycket 
invecklat skeende. 

Några dialekter i ytterkanterna (t. ex. Jylland) har bara genomfört 
palataliseringen ett kort stycke på väg. Det märkliga är här att det endast 
sker framför låga främre konsonanter (ä, ö). Att utvecklingen faktiskt 
börjat i denna kontext stöds av ortografin i äldre texter på både danskt, 
svenskt och östnorskt område. Man får således räkna med en generalise-
ring från palatalisering framför låga främre vokaler till allmän palatalise-
ring framför främre vokaler. En sådan utveckling är emellertid i strid 
med den naturliga gången vid palatalisering, som brukar inledas framför 
höga vokaler. Jag har på annan plats hävdat att den nordiska palataliser-
ingen startat som en separat process av annan natur, men att palataliser-
ing inträffat sedan ett glidljud införts mellan velarer och alla främre 
vokaler (Ralph 1978). Jag antar också att det som framstår som en enda 
process, består av flera åtskilda fenomen. 

Mot den skisserade bakgrunden är det lättare att förstå effekterna i de 
nordligare dialekterna. Dessa har påverkats först sedan palataliseringen 
nått sin kulmen söderut. I norr får den därför en »naturligare» gång, i 
enlighet med allmänna fonetiska tendenser. Samtidigt generaliseras till-
lämpningen till medial ställning (i olika varianter). Av utrymmesskäl 
måste alla detaljer lämnas åt sidan här. Fallet illustrerar emellertid enligt 
min mening betydelsen av en homogen språkteori, som kan utvidgas för 
dialektologisk och språkhistorisk beskrivning. 

Språksystem och språkanvändning 
Det finns åtskilliga punkter som borde tas upp i en framställning som 
denna. Jag måste nöja mig med att avslutningsvis antyda ytterligare en. 
Intresset för psykologisk relevans hos teorin har gjort att man fokuserat 
den enskilde språkbrukaren. I centrum för intresset står dennes strate-
gier för att organisera sin språkbehärskning. Primärt för språket är dess 
funktion som meddelelsemedel. Varje språkbrukare måste således bygga 
upp och vidmakthålla ett privat språksystem (huvudsakligen ett system 
av regler), som överensstämmer tillfredsställande med alla andra språk-
brukares system inom språkgemenskapen. 

Häri ligger en springande punkt för språkhistorisk och dialektologisk 
forskning. Varje språkbrukare måste etablera sitt eget system efter sina 
mentala förutsättningar, men med utgångspunkt i vad som röjs om 
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andras system i den språkanvändning som kan observeras i omgivning-
en. Man kan lätt inse hur regler kan komma att ändras, generaliseras, 
kombineras genom association osv, genom de slutsatser som en språk-
brukare måste dra med ledning av observationer i omgivningens språk-
bruk. Här finns utrymme för missförstånd, rationaliseringar etc. Om-
tolkning (i vid mening) i samband med att språket förs vidare mellan 
individer är förmodligen grunden för många språkliga förändringar, kan-
ske de flesta. 

För att en förändring skall få bestående effekter krävs just att den 
sprids mellan individer. Det som uppstått som en omedveten modifiering 
av fullständigt automatisk karaktär (»uttalsförenkling») kan komma att 
uppfattas som relevant och ges ny status i en ny talares system. Det är av 
största vikt att spridningssätt och spridningsvägar så långt möjligt fast-
ställs för språkliga fenomen, innan man försöker bestämma deras natur. 
Härvid spelar faktorer som inte är rent språkliga, t. ex. sociala mönster, 
en avgörande roll. Jag vill ändå hävda att man i denna analys har 
ovärderlig hjälp av att beakta somliga av de begrepp som språkteorin fäst 
uppmärksamheten på och som här kortfattat belysts i snävt urval. Inte 
minst kan en lämplig abstraktion och en förnuftigt tillämpad formalism 
hjälpa en vidare till att ta nästa steg. 
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SUMMary 

Bo Ralph, Abstraction and formalism in dialectological and historical linguistic 
analysis 

A fairly concrete view of language has traditionally been fostered within dialec-
tology and historical linguistics. It is quite natural that the degree of abstraction 
in recent linguistic theory, as weil as its highly formalized nature, should to some 
extent have impeded a fruitful combination of theoretical linguistics, on the one 
hand, and dialectology and historical linguistics, on the other. In the present 
article it is argued that dialectology and historical linguistics may benefit from 
considering some of the basic concepts introduced in the recent theoretical 
debate. In particular, the author discusses what parts the different levels of 
abstraction, the concept of naturalness, the complexity and chronological profile 
of rules, and the generalization of rules may play in dialectological and historical 
phonological analysis. 



Mekanismer i språkbruk, analogi och 
språkförändring ur idiolektisk 
synpunkt 
Av Karel Roelandts 

Språket förändras ju ständigt, bl. a. genom analogier, och denna föränd-
ring är ett mångfasetterat fenomen som ådrar sig uppmärksamhet under 
skilda situationer och från många synpunkter. Även med strängt deskrip-
tiv och strukturell språksyn måste man slutligen räkna med flera varia-
tioner, ett faktum som tidigare beaktats av dialektologerna och efter 
kortvarig förvisning återigen träder i blickpunkten, bl. a. tack vare den 
förnyade psyko- och sociolingvistiken. 

Det är från empirisk ståndpunkt självklart att språkets föränderlighet 
ingår i språkprocessen, som försiggår i ständig växelverkan mellan indi-
vider och i kontinuerlig tradering från den ena generationen tll den 
andra. Endast om bruket tar slut, blir språket oföränderligt. Eftersom 
språkbruk först och främst består av individuella yttringar, kan man ta 
idiolektens utveckling som utgångspunkt för att närmare belysa mekanis-
merna i språkprocess och språkförändring. Framställningen stöder sig 
särskilt på erfarenheter från undersökningar inom historisk-jämförande 
grammatik och på reflexioner om barn- och vardagsspråk. Det är väl i 
synnerhet på dessa områden som språkets dynamik och kreativitet av-
tecknar sig starkt. Man behöver då inte ansluta sig till någon av de 
snabbt växlande teorier som ibland lär vara allenasaliggörande. I stället 
skall man vara fri och berättigad att söka vilken väg som helst, om den 
bara kan leda fram till väsentliga resultat. Det gäller nu som förr att 
utöver beskrivningen i görligaste mån förklara grunden till både oregel-
bundna och regelbundna företeelser såväl i diakroniskt som i synkron-
iskt hänseende. 

I alla tider och allestädes konfronteras den nyfödda människan med 
språket i sin närmaste omgivning. Detta utbud av tal tjänar i första hand 
som modell till barnets eget språkbruk. Vi kan i detta sammanhang inte 
gå in på den rikhaltiga litteraturen, med livligt omdebatterade ämnen, 
utan får nöja oss tills vidare med konstaterandet att barnet börjar tala 

13-834153 



klassificering 

registrering producering 

reproducering 

mönster- och 

regelbildning 

194 Karel Roelandts 

alltmer i överensstämmelse med sin omgivning. Det måste väl innebära 
att ett växande antal av iakttagna talspråksformer registreras och att 
dessa individuellt företagna registreringar ständigt bildar material till 
egna yttringar. Talyttringarna grundar sig i allt väsentligt på det registre-
rade liksom detta i sin tur betingas av det hörda. Men det återgivna 
(output) blir inte inskränkt till en delvis reproducering av det ingivna 
(input) utan är i viss mån resultatet av mellanliggande personliga 
materialbearbetningar. Det registrerade materialet synes först genomgå 
en klassificering i lexikaliska och grammatiska samlingar och sedan 
utifrån dessa bilda en rad modeller eller mönster som schablonmässigt 
tillämpas och som även kan producera former vilka saknas inom det 
upptagna beståndet. Språkbruksprocessen torde alltså bero på ett krets-
lopp som i varje individ otaliga gånger, jämt och ideligen, fortsätter 
under hela livet. 

En sådan cykel låter sig framställas enligt följande schema. 

st,  

ström av språkyttranden 

Varje moment av denna cykel varierar innehållsmässigt från person till 
person: språkströmmen är variabel inom och mellan de olika grupperna 
av språkutövare och alstrar följaktligen redan i och för sig varierande 
material: dessutom bearbetas detta under varje behandling, varvid var 
och en i tur och ordning är beroende av den (näst)föregående, med 
individuellt skiftande resultat. Med växande registrering och motsvaran-
de anpassningar i klassificering och mönsterbildning blir skillnaderna allt 
mindre, och så fortsätter den talande med att på sitt vis rätta sig efter de 
personer han vill efterlikna eller efter de samhällsgrupper med vilka han 
vill höra samman, i det han noggrant eller approximativt begagnar sig av 
de vid de olika tillfällena gängse språkformerna. Mot denna empiriska 
bakgrund utgörs ett språk av samtliga idiolektiska alster som i ömsesi-
diga relationer åstadkommes genom personligt förverkligad assimilering 
och förnyelse av den nedärvda språktraditionen. 

Traditionen är både en primärt och en sekundärt verkande kraft. I 
första hand fungerar det traditionsbundna språkbruket som producent av 
material för registrering och reproducering. Men när registreringen leder 
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till klassificering och mönsterbildning producerar man i böljan en förhål-
landevis stor mängd felaktigheter, och då kommer traditionen i andra 
hand att tränga sig på så att avvikelserna progressivt rättas till under 
trycket av fortsatt registrering. I barnspråket kan varje bearbetning ge 
anledning till fel eller misstag, som emellertid självfallet bara blir iakttag-
bara efteråt först i det ögonblick då de uttalas. Oavsett de första talöv-
ningarnas bristfällighet röjer oriktigt reproducerade ordformer antingen 
en felregistrering eller en felaktig klassificering på grund av missuppfatt-
ningar i fråga om ljudförbindelser, ordklass, ordens funktion, betydelse 
osv. Sådana fel försvinner i allmänhet ganska snart. Oriktigt producera-
de former måste däremot tillskrivas misstag i mönsterbildning och un-
derliggande klassificering med hänsyn till morfologiska eller andra gram-
matiska fenomen. I detta avseende uppstår många fler svårigheter och 
det tar längre tid för barnet att tillägna sig de vuxnas grammatik med alla 
dess enskilda regler och undantag. 

I ett virrvarr av registrerat material upptäcker man automatiskt skilda 
klasser med olika funktioner, bildningar och variationsmöjligheter. Där-
ifrån härleder var och en för sig egna system och mönster som tjänar till 
modell för likartad behandling av i samma grupp inordnade ordformer. 
Om former har klassats fel, ger denna systematisering oftast upphov till 
s. k. analogiska avvikelser — en term som här användes helt traditionellt. 
Men från barnets sida är analogin den drivande kraft som sätter igång de 
grammatiska processernas individuella användning; förmodligen har den 
i alla tider, alltsedan språkets början, spelat samma grundläggande roll. 
Förutsatt t. ex. att någon registrerat talar, målat, mala, målade, tala, 
kallade, kalla och att han inordnat dessa ordformer i en verbklass med 
hophörande talar — tala, resp. kallade — kalla, målat — målade, så finns 
det goda skäl för honom att bilda ett flexionssystem med ändelserna -a, 
-ar, -ade, -at, som blir produktivt åt alla nämnda håll. Av målat, målade 
bildas alltså i förekommande fall mål-a, -ar, av mala på samma sätt mal-
-ar, -ade, -at, osv. I båda fallen tillämpas en och samma regel, varvid 
processen sker i analogi med de registrerade böjningsformerna och 
motsvarande klassificering. Men bara i fråga om fall som belyses av de 
anförda exemplen användes termen 'analogi' (i traditionell mening), dvs. 
för en felaktig form som malar, inte med syfte på en korrekt form som 
målar; i barnspråk bildas både korrekta och felaktiga former enligt en 
och samma process, genom analogi. 

När till ovannämnda registreringar fogas andra former såsom ställt, 
ställer, bränner, bränna, glömt, glömde, fyllde, fyller, malt, så ligger det 
nära till hands att den korresponderande bristen i systemet hädanefter 
skall fyllas med en typ av inbördes utbytbara ändelser -t, -er, -a, -de. 
Enligt denna regel produceras sedan inom den nyss anförda serien: ställ-
-a, -de, brän-de, -t, glömm-a, -er, fyll-a, -t, och vid sidan av redan förut 
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registrerat mala uppträder denna gång, under tryck av malt, formerna 
mal-er, -de i stället för tidigare mal-ar, -ade. 

Så snart man kommer underfund med att presens egentligen brukar 
lyda rna!, ersättes mal-er i likhet därmed, och verbet mala kommer 
samtidigt att intaga sin rätta plats i en specifik subklass av det under 
utveckling varande idiolektiska verbsystemet. 

Ovanstående framställning kunde kanske ha klarlagts bättre med hjälp 
av andra exempel, men jag har tyvärr inte tillräcklig kännedom om 
ordförrådet i svenskt barnspråk för att bilda mig en god uppfattning om 
det slumpvis gjorda urvalet. Här gäller det ju bara att illustrera mekanis-
men i individuell språkutveckling och att åskådliggöra hur språkutövaren 
går till väga: grammatikens regler formas genom analogi och normen 
fungerar sedan som kontroll och korrektiv. Och nu visar sig den hypote-
tiskt konstruerade flexionen av mala ändå helt och hållet vara lämplig för 
det åsyftade ändamålet, för den är ju verkligen i bruk och finns t. o. m. 
skriftligt belagd med bl. a. finlandssv. mal-ar, -ade, -at, resp. sydsv. 
mal-er (jfr SAOB). Det måste nog betyda att dessa idiolektiskt och 
genom naturliga processer automatiskt uppkomna böjningsformer har 
lyckats slå igenom och att den traditionella normens påverkan på denna 
punkt inte gjort sig gällande i de berörda språkområdena. Något likartat 
har förr inträffat i större utsträckning, då analogiskt ipf. malde inte 
längre blev bortstött av traditionellt mo/, utan allmänt togs upp i riks-
språket, tillsammans med analogiskt part. mald som sidoform till ned-
ärvt malen. 

Språkförändringar är avvikelser från traditionen och har sitt ursprung i 
språkbrukets mekanismer. De förutsätter två utvecklingsskeden, nämli-
gen dels uppkomsten, dels spridningen av en variant. Det förra momen-
tet har hittills mig veterligt inte föranlett lika djuplodande forskningar 
som det senare, fastän båda är lika viktiga i utvecklingsprocessen. 

På idiolektisk nivå ligger variantens uppkomst som en länk i språk-
processen, i anslutning till det material som erbjudes och registreras och 
beroende av hur materialet klassificeras. Så gott som alla beståndsdelar 
följer med i detta kretslopp: ljud, ord- och böjningsformer, ordförbin-
delser, ordets skilda betydelser, funktioner osv, tages upp i samma 
kedja. Förhållandena är likadana vid utvidgning av individernas sociala 
och geografiska kretsar. Inom och mellan dessa grupper bestämmes 
varianternas uppkomst ävenledes av det där erbjudna och registrerade 
materialet och av den väg detta tar vid klassificering och därav beroende 
återgivning. På kollektivt liksom på individuellt plan motverkas avvi-
kelser ständigt genom beröringar med den i en given språkgemenskap 
gängse tradition. 

För att vi skall kunna bättre förstå och bedöma hur mekanismen 
verkar, behöver varje moment en närmare detaljgranskning, företrädes- 
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vis med syfte att pröva dess tillämplighet på språkets skilda beståndsde-
lar. Det är givetvis en mycket stor uppgift som dock förmodligen kan ge 
värdefulla resultat. Denna granskning kan här endast i stora drag för-
söksvis framläggas till prövning. 

Materialutbudets roll i barnspråk är numera ett omtyckt ämne, som 
utgör en viktig komplettering till de imponerande äldre arbetena. De 
därmed sammanhängande normavvikelserna i moderns liksom även i 
barnets eget sätt att tala är i regel av övergående art och försvinner med 
barndomen, på ett viktigt undantag när. De befinns nämligen vara en 
givande källa till hypokoristiska personnamn och släktskapsbeteckning-
ar och till andra expressiva varianter som ibland får livslång användning. 
I själva verket skapar hypokoristika över huvud säkra kriterier för 
uppspårande av barnspråkliga och emotiv-familjära bildningar i språkens 
samtidiga ordförråd. Även utanför barnspråket leder varianterna i det 
tillgängliga materialet i allmänhet till inregistrering av stilistiska skill-
nader och formernas stilvalör. 

Registreringen styrs av uppmärksamheten, som i sin tur riktas av 
frekvensen eller av annorledes påfallande kännetecken, alltså av objek-
tiva och subjektiva faktorer. De mestadels flyktigt uppfångade medde-
landena förtecknas ej alla med lika stor fullständighet och exakthet, 
eftersom de ej alla uppmärksammas i lika hög grad. Språkelement som 
uppfattas ofta inhämtas lättare och rotar sig bättre. Resultatet blir konti-
nuerligt bestämmande och vägledande för ytterligare bearbetningar och 
kommer på så sätt, med undantag för möjliga felregistreringar, oftast 
indirekt att brukas till produktionen av varianter eller avvikelser. 

Klassindelningen ger däremot omedelbart anledning till talrika och 
mångahanda ändringar och synes utöva ett avgörande inflytande på 
språkprocessens utveckling. Den grundar sig nämligen på ordens regist-
rerade former och relationer, deras ömsesidiga syntaktiska förbindelser 
och funktioner, samt i semantiskt avseende på deras enligt min mening 
associativt härledda betydelser. Allt detta ger anledning till flertydiga 
uppfattningar i den mån det förtecknade materialet är bristfälligt. Fle-
xionstyperna vållar i detta sammanhang visserligen mycket större svårig-
heter än ordklasserna, och inom de senare är gränserna mellan adjektiv, 
adverb, preposition och konjunktion ofta vagare än mellan substantiv, 
verb och pronomen. Denna omständighet, som kan variera från det ena 
språket till det andra, medför oundvikligen stor osäkerhet och en mängd 
ibland seglivade misstag, i nära samband och växelverkan med nästföl-
jande stadium. Man kan antaga att vid sidan av ord- och flexionsklasser 
alla andra förtecknade element och kännemärken på sätt och vis automa-
tiskt hugfästes genom bildande av grupper eller samlingar, t. ex. att mala 
inte bara ingår i en verb- och konjugationsklass, utan även inordnas i 
samlingar av ljud (fonem med allofoner) eller ljudförbindelser och i en 



198 Karel Roelandts 

viss grupp av sammanhängande betydelser eller semantiskt besläktade 
former. Som alternativ kunde man tänka sig att, i anfört exempel, mala i 
och för sig skulle bilda en grupp tillsammans med alla sina inregistrerade 
böjnings- och avledningsformer, deras ljudmässiga och semantiska drag, 
och med förgreningar till liknande företeelser i andra grupper. I fråga om 
klassificeringskriterierna kan man använda olika hjälpmedel av syntak-
tisk, formell och semantisk art. Därvid följer man ett analogiskt förfaran-
de som eventuellt vid placering i morfologisk klass ledes av pilotformer, 
varom närmare strax nedan. Det finns för övrigt också ett slags hierarki 
eller rangordning i de interfererande gruppernas dragningskraft, beroen-
de av de däri klassade entydiga elementens tillämpningsfrekvens, deras 
mottaglighet för formella eller semantiska associationer osv. 

Parallellt med nyssnämnda klasser eller grupper uppställes motsvaran-
de regler och system som kommer att bli analogiskt produktiva mönster 
inom sin grupp. Mönsterbildning uppvisar ett mindre antal misstag än 
klassbestämning men genomgår dock progressiv komplettering och ut-
veckling vid tilltagande klassindelning. Om man bl. a. utifrån två grupper 
av verbformer har sammanställt ett system med slutstavelser på -a, -ar, 
-ade, -at och ett annat med ändelserna -a, -er, -de, -t, kommer ett 
ensamstående mala att vålla tvekan men i alla fall böjas efter den grupp i 
vilken det inordnats. Vid förteckning av malde försvinner tvetydigheten, 
och denna form fungerar som pilotform varigenom mala utan tvekan 
tillförs den andra gruppen och underkastas dess böjningsregler. En 
pilotform anses här alltså vara en distinktiv och vägledande form som 
visar att en till klassificering flertydig grundform bör inordnas i en 
bestämd grupp och bör behandlas i enlighet därmed. Om pilotformer 
saknas, ökas antalet växlingar. Utanför flexionen bildas likaledes pro-
gressivt och regressivt verkande mönster till ordavledningar och sam-
mansättningar, enligt samma metod, på grund av materialanalysen i de 
ifrågakommande grupperna eller ordklasserna. 

Kretsloppet slutförs i och med att de bildade mönstren automatiskt 
tillämpas för att producera de former som behövs vid tillfället. Somliga 
av dessa former följer det gängse språkbruket, andra uppvisar avvi-
kelser. Av de senare korrigeras de flesta genom efterföljande cykliska 
processer, men i enstaka fall undgår de traditionens utjämnande verkan 
och utgör därmed en början till förändring. Språkelement ändras genom 
språkbrukets mekanismer och ändringarna bibehålles om de inte anpas-
sas till den äldre generationens språkbruk. Detta sker i ett antal fall, 
bl. a. omedvetet om man sällan får höra eller inte uppmärksammar den 
traditionella formen, eller fullt medvetet om man använder den nya 
formen som expressiv eller stilistisk variant av den äldre. Man bör ju 
räkna med att socialiseringsprocessen, den tvingande anpassningen till 
det gängse språkbruket, genomkorsas av en stadigvarande familiarise- 
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rings- och ibland en personaliseringsprocess som lämnar större utrymme 
åt stilistiska variabler och är av stor vikt för språkförändringar. 

Nya varianter kan vinna spridning inom ett språksamfund — dels om de 
inte ersättes av de motsvarande traditionella formerna därför att dessa 
»hävdvunna ersättningsformer» har blivit sällsynta eller inte traderas till 
en ny generation, dels om varianterna har ett högre stil- eller kursvärde 
än de motsvarande gängse traditionella formerna. Om de traditionella 
ersättningsformerna och eventuellt därtill vägledande pilotformer saknas 
i den äldre generationens språkbruk, intar varianterna av sig själva 
ersättningsformernas plats. Å andra sidan brukar stilistiskt markerade 
varianter, främst former med socialt högre kursvärde eller med expres-
siv laddning, ganska lätt vinna allmängiltighet. Spridningens generalise-
ring inom en dialekt eller ett kulturspråk främjas för övrigt omedelbart av 
polygenesen av varianter eller varianttyper till följd av överensstäm-
melser i respektive talutbud, och på grund av systemimmanenta fakto-
rer. En högfrekvent formtyp kan t. ex. genom fortvarande produktivitet i 
allmänt liksom i idiolektiskt språkbruk neutralisera traditionens förmåga 
att avstöta och kan t. o. m. styrka en analogisk bildning i dess spridning, 
även i trots av bibehållna pilotformer. Om det nya råkar slå igenom, 
kommer det med tiden att integreras antingen i stället för eller vid sidan 
av det äldre. I senare fall gäller det en process av differentiering som 
pågår på skilda nivåer (stil, funktion, betydelse), vari stilvarianter ten-
derar att undantränga stilistiskt omarkerade konkurrenter. Både ersätt-
ning och differentiering innebär att i bruk förallmänligade varianter var 
och en får en egen autonom plats i lexikonet resp. grammatiken (lexemi-
sering resp. grammatikalisering, event. morfemisering). 

I den här skisserade tankegången ställs analogin, med syfte på språk-
förändringar, som utgångspunkt framför traditionen. Detta förfaringssätt 
grundas dels på att en förändring i språket hör ihop med språkets 
kreativitet, ej med dess konservatism, dels på att var och en tillämpar 
analogier för att i efterhand lära sig den traditionella grammatikens 
regler. Eftersom en förändring troligen utbreder sig genom spridning från 
en eller flera kretsar till andra, kan den vid övertagande eller miljöskifte 
eventuellt, i därtill ägnade fall, bli produktiv och ytterligare föranleda 
analoga tillämpningar i likhet med de hyperkorrekta bildningarna. När 
man vid sin anpassning till ett bestämt språksamfund kommer underfund 
med att en form x bör ersättas av en form y, kan man antas vara böjd att 
därav härleda en regel och att systematiskt under sådana förhållanden 
ändra likartade former av x-typen efter samma mönster till former av y-
typen. I omvänd ordning beror en systematiskt generaliserad föränd-
ringstyp då antagligen på ett byte av språklig miljö. S. k. ljudlagar är 
möjligen resultaten av utvecklingar på så sätt att tillfälliga kombinato-
riska ljudförändringar uppfattas (av andra språkutövare) som en modell 
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och därför analogiskt kommer att generaliseras och så bli regelbundna; 
på samma sätt kan kombinatoriska lagbundna ljudförändringar möjligen 
(av andra språkutövare) uppfattas som en modell och så bli analogiskt 
generaliserade till s. k. fria ljudlagar. I denna riktning ser vi en lösning av 
de gåtfulla och mycket omtvistade frågor som under ett drygt sekel har 
sysselsatt språkmän, och i den mångsidiga nutida forskningen mig veter-
ligen inte ännu fått tillfredsställande svar eller helt enkelt förbigåtts. 

Analogi och s. k. ljudlagar kan inte alls uteslutas ur evolutiv språkbe-
traktelse, ty de är var på sitt vis av stor vikt för studiet av språkproces-
sens mekanismer, men bådadera förhåller sig inbördes annorledes än de 
sedvanligen uppfattats. Båda fenomenen genomförs nödvändigtvis av 
regler som utvecklats ur de av klassificeringen beroende mönstren. I 
analogiprocessen leder regler, härledda ur klassificerat material, till för-
ändringar med bortkoppling av de motsvarande traditionella konkurren-
terna. I ljudlagsprocessen leder förändringar eller (eventuellt förmenta) 
förbättringar i klassificeringen till regler med systematisk ändring av 
traditionella till nya typer. I båda fallen har man att göra med utveckling-
ar utifrån en bestämd modell, alltså med analogibildningar, nämligen 
efter mönster av vissa förhållanden resp. av vissa förändringar i klassifi-
kationen. Bara i det senare fallet, i fråga om ljudlagar, kan traditionens 
motverkan helt och hållet neutraliseras, därför att själva regeln grundar 
sig på en klassificerad förändring och på så sätt upphäver traditionen. 
Analogin i vanlig mening stöder sig däremot på ett traditionellt mönster 
och hinner i allmänhet bara neutralisera traditionens motstånd i de oftast 
strödda, mestadels morfologiska, punkter där detta motstånd självt har 
försvagats. 

Den framställda proceduren är ett försök att vid sidan av de härskande 
strömningarna visa på en naturenlig metod som lämpar sig för en uttolk-
ning av fortfarande aktuella gamla frågor, liksom för vidare utforskning 
av språkbrukets mekanismer och språkdynamiken i gångna och nyare 
tider. Hur dessa uppfattningar förhåller sig till den rikhaltiga facklittera-
turen är en fråga som får stå öppen för kritikens omdöme. 

Summary 

Karel Roelandts, Mechanisms in language use, analogy and linguistic 
change, from an idiolectal point of view 

This paper is an attempt to elucidate the mechanism of natural language change 
in direct relation to the mechanism of individual language acquisition and lan-
guage development, focusing especially on the process of analogy. Supposing 
that language is acquired, used and developed by applying one and the same 
process model, this process may be thought of as a cycle, consisting in its full 
application of several successive stages, viz. registration, classification, pattern 
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or rule formation, and reproduction or production. Each stage is briefly analysed 
as a possible source of linguistic change. Individual grammar is composed of 
rules derived from patterns, which themselves depend on the material classified, 
so that unregistered forms are produced on the model of the patterns identified, 
i.e. by way of analogy. Such forms may be correct or incorrect, but although 
both of them are yielded by the same strategy, only the latter, deviating from the 
received norm, are obviously recognizable and have therefore traditionally been 
considered as analogical formations. In children's speech analogical mistakes are 
progressively corrected by increasing registration and adaptation to adult 
speech. From this viewpoint analogy is a primary phenomenon, counteracted 
and mostly eliminated by growing acquaintance with the traditional norm. Ac-
cordingly a particular modification is due to the fact that the normative con-
stramt of tradition has been neutralized at that point, e.g. through a lower 
frequency of the competing traditional variant, or on account of stylistic or 
expressive influences. Such a change originates from a deviating classification 
and operates at first to a restricted extent on the element in point. However, if a 
particular modification is interpreted as a model and thus extended by analogy to 
become a rule, then the change is no longer located in the classification stage, 
but transferred to the next stage, that of rule formation. This is incidently the 
case with hypercorrect alterations. The same process, applied to a particular 
phonetic modification gradually being generalized to become a rule, will finally 
result in what historically has been called a sound law. 

In an evolutionary conception, focusing on the process, a conditional sound 
law seems in fact to be the result of a progressive application of a positionally 
defined allophone, following which an unconditional phonological change can be 
viewed as the issue of cumulatively generalized conditional changes. Both types 
of phonological change are realized by groups of individual speakers, probably 
on the model of individually registered specific phonetic modifications, and thus 
proceeding in the same way as in the case of analogy and hypercorrection. 

Whereas tradition counteracts analogy, phonological change analogically 
alters tradition, namely as a kind of analogical process that is ultimately promot-
ed by social motivation. 



Lodstock och vattenpass 
Av Allan Rostvik 

Ett oumbärligt instrument för varje murare, byggnadssnickare och hem-
mafixare är vattenpasset. De flesta vet hur ett vattenpass ser ut; i en ram 
eller ställning av trä eller metall sitter på ena långsidan ett svagt böjt 
glasrör fyllt med en vätska så när som på en liten ångblåsa. När blåsan 
ligger mellan två ritsar i glasröret ligger hela instrumentet vågrätt. I ena 
änden är ett likadant glasrör monterat vinkelrätt mot det första så att 
man med det kan bestämma när vattenpassets långsida står lodrätt. I 
inskränkt mening är vattenpasset endast det vätskefyllda glasröret, men i 
vanligt språkbruk avses hela ställningen med ett eller flera glasrör. En 
glidning mellan betydelserna kan illustreras med ett citat från en katalog 
från ca 1938: Vattenpass i ekställning, 30 cm långt (SAOBArkiv). Av 
namnet tycks framgå att instrumentets primära uppgift är att bestämma 
ett plan som är parallellt med den fria vattenytan, ett horisontalplan. 

När jag i början på 1960-talet semestrade i Smygehamn i sydligaste 
Skåne upptäckte jag till min häpnad att vattenpasset där kallades lod-
stock. Denna benämning utgår ju från instrumentets förmåga att också 
bestämma ett vertikalplan, en lodlinje. Uppsvenskens uppfattning om 
begreppet vattenpass ställdes därmed på huvudet, eller rättare sagt, på 
högkant. 

Skåningens och bergslagsbons i detta sammanhang skilda världsbilder 
har naturligtvis en förklaring. För att nå den får man följa två spår; ordet 
och saken. De är, som alltid, tätt sammanflätade, men för överskådlig-
hetens skull försöker jag följa dem var för sig. Jag väljer att börja med 
saken. 

Vattenpasset i modern mening med ett vätskefyllt glasrör är en förhål-
landevis ung företeelse. Det är visserligen beskrivet redan 1661, men 
användes då i teleskop och lantmäteriinstrument. Snickarverktyg blev 
det inte förrän en industriell tillverkning kom igång i mitten av 1800-talet 
(The New Encyclopxdia Britannica Vol. 8 (1979) s. 623; NEB). Den 
äldsta svenska beskrivningen jag känner är publicerad av Dan. Ekström i 
K. Vetenskapsakademiens handlingar 1743 s. 189 ff.: »Af alla slags 
Afvägnings-Instrumenter, som äro mig bekanta, har jag ej funnit något 
bequämare ... än det, som förfärdigas av Herr Sisson, en snäll Instru- 
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mentmakare i London ... Sielfva Afvägnings-Instrumentet består alle- 
nast af et enkelt refractions-Telescop, 	hvarunder Vattupasset, eller 
det med Spir. vini ock väderbublan upfylda grasröret [ ...» I Jernkon-
torets Annaler 1839 (tr. 1840) finns en uppsats med titeln Om Geodetiska 
Instruments beskaffenhet och justering; med hufvudsakligt afseende på 
deras begagnande uti Markscheideriet och Geognosien av N. G. Sef-
ström. Där beskrivs både rörvattenpasset och dosvattenpasset, det sena-
re (enl. NEB a. st. uppfunnet 1777) bestående av »en cylinder, ofvantill 
betäckt med ett glas som på undre sidan är sferiskt concavt». Det kan 
alltså användas för att ställa en yta i plan. Författaren rekommenderar 
rörvattenpasset »för murare och timmermän, för att inom en byggnad få 
vissa delar i vattenpass med hvarandra». Men instrumentet var nog då 
fortfarande alldeles för dyrt för att få någon spridning bland hantverkare. 
Från Västra Torsås i södra Småland uppgavs 1936: »Moderna vattenpass 
fanns inte förr. Och far har, fastän byggnadssnickare, aldrig använt 
något sådant.» (DAL.) 

Tidigare använde man sig av lodprincipen, och sådana instrument 
finns det gott om i svenska museer och föremålssamlingar. Grundmodel-
len består av en bräda i ungefär samma format som ett modernt vatten-
pass. Upptill är ett snöre fäst, i vars andra ände ett blylod hänger. Nertill 
finns ett urtag som tillåter lodet att pendla fritt, men en bygel över snöret 
begränsar lodets utslag. Från snörets fästpunkt är en skåra eller linje 
dragen parallellt med brädans sida. När snöret sammanfaller med linjen 
är brädans sida lodrät. Brädan kan vara utsmyckad på olika sätt, ett 
exempel visas i fig. 1. 

Om man gör brädan bredare och kortare så att bredden blir större än 
höjden, kan man i stället bestämma ett vågplan, se fig. 2. En variant är 
tre ribbor sammanfogade till ett A, där snöret är fäst i toppen av A-et och 
skåran delar tvärslån mitt itu. Denna variant lär vara den äldsta, känd 
från det gamla Egypten (NEB a. st.). Se fig. 3. Om man fäster brädan i 
fig. 1 i rät vinkel på en liggande bräda så att de bildar ett uppochnervänt 
T, kan man också bestämma vågplan. Även denna variant är gammal. 
Om man i stället för en på ena sidan rundad bräda som i fig. 2 använder 
en bräda med räta vinklar och parvis parallella sidor, kan man bestämma 
både våg- och lodplan, se fig. 4. Under tidernas lopp har naturligtvis 
olika mellanformer utvecklats, t. ex. en bräda formad som en likbent 
triangel eller som en symmetrisk parallelltrapets. 

Jag övergår till orden för företeelsen. Det riksspråkliga vattenpass har 
flera varianter. Det äldsta belägg jag känner finns i Jonas Petri Gothus 
Dictionarium 1640, där lat. libella översätts WatnpassIBlywickt. Instru-
mentum fabrile, explorans altitudinem. Hos Åke Rålamb, Adelig Öfning 
1690-91 förekommer ordet flera gånger: Wattupasset, Ett Wattepass, i 
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Fig. 1. Lodstock (lod, lodtavla). Torsås 
hembygdsgård, S. Möre hd, Småland. 
DAL 76: 0344. 

Fig. 2. Lodstock. Harplinge sn, Halmstads hd, Halland. DAL 74:0217. 
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Fig. 3. Lodstock. Valdshults sn, Mo hd, Småland. DAL 75:0553. 

Fig. 4. Vågbräde. Varbergs museum. Dal 73:1105. 

watn pass. Spegels Glossarium 1712 upptar Watn-pass. I en samling 
marina sjöreglementen från 1741 heter det: Constapelen [måste] wara 
försedd med ... Diagonal Scala, proportional Cirkel, watn-pass, qua- 
drant 	(SAOBArkiv). 

Att märka är att ordet vattenpass (med varianter) i de tidiga beläggen 
ofta har abstrakt betydelse: När man i branta backar mäter måste man 
achta at Kädian hålles i Wattepass 	tu l des hon kommer effter Wattu- 
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passet ... Rålamb 1. s. 88 (1690). När flytande materier äro uti något 
Kärl inneslutne ... hålles ... Wattn-brynen för wara parallel med Hori- 
zonten. Här af har ordet Wattnpass sin uprinnelse. Triewald 1736 
(SAOBArkiv). 	hvilka af sin sociala ställning blifvit nedtryckta under 
vattenpasset för de lyckligare lottades höjder i lifvet Cygneeus 1853 
(SAOBArkiv). 

I dialektuppteckningar och -ordböcker är ordet vattenpass ganska 
sällsynt, förmodligen för att det uppfattas som riksspråkligt. Det finns 
upptecknat från bl. a. Vederslöv i Småland (DAL), Karlanda i Värmland 
(ULMA) och Vilhelmina i Lappland (ULMA). Den vanligaste upp-
svenska formen är vattpass, vars sydligaste belägg jag funnit i Moheda i 
Småland. 

En form med huvudsakligen östlig utbredning är vattupass, som finns 
hos Rålamb, se ovan. Den finns också i Rinmans Bergwerks Lexicon 
1788 del 1 s. 16. Freudenthal — Vendells Ordbok öfver estländsk-svenska 
dialekterna 1886 upptar vatupass, pl. -passar 1. -passer från Gammal-
svenskby resp. Nuckö. Vendells ordbok har vatupass från Nyland, 
Egentliga Finland och Österbotten (med variantuttalet vattupass från 
Egentliga Finland)) Ordet saknas i Danells Ordbok över Nuckömålet, 
men Isberg anför i sitt supplement Vattupass. Hellboms Ordbok över 
Njurundamålet upptar vatt(e)pass, Larsson—Söderströms Hössjömålet 
har vattupass. Men formen finns också på dalmålsområdet. Fördelning-
en av formerna vattpass och vattupass återspeglar den normala samman-
sättningsformen av rspr. vatten- i resp. dialekter. 

I en avhandling från 1687 (Otto Dress, Beskrifning om deth Som Ståhl 
angå'å'r.  ..., utg. av H. Carlborg i Blad för Bergshandteringens Vänner 

18, Örebro 1925) möter formen Wattupassaren. Vendell anför vattupas- 
sare, väl efter Freudenthal—Vendells vatupassar, pl. -passarer, från 
Ormsö. 

En intressant form, som i själva verket bör betraktas som ett särskilt 
ord, möter på sydsvenskt område, nämligen vatterpass o. likn. Flera 
belägg finns från Halland: vatterpass som definition på lodstock från 
Slättåkra, samma form från Harplinge och från Knäred enl. Wangös 
ordbok. Från Fagered uppger KaMn i sin ordbok vater, sällan vatter. 
Från Västergötland anför Ihre i sitt Dialect lexicon (1766) formen Vater-
pass, som bekräftas av Hof i hans Dialectus Vestrogothica (1772): Wa-
terrpass, Sv. wattpass, libella. Vocabulum est Belgicum, a water, aqva, 
que sic etiam Anglice dicitur. Från Småland finns noterat Ett waterpass 
med giringz Låda i en bouppteckning efter en snickare i Växjö 1781 

' Med hänvisning till Rietz 800a tar Vendell upp ett vötupas från norra delen av Vasa län. 
Rietz' form är från norra Västerbotten (meddelad av J. A. Linder), och Vendells uppgift 
beror säkerligen på en felläsning. - För denna uppgift tackar jag 1:e arkivarie Sven 
Söderström, ULMA. 



Lodstock och vattenpass 207 

(SAOBArkiv). Gotländsk ordbok har vaterpass, utt. vatupass. Vendell 
anför vaterpass från Dagö. 

Det äldsta belägget finns i D. Grundell, En kort Anledning till Artille-
riet ..., Sthlm u. å. (ca 1695 enl. SAOB). Där förekommer kommandoor-
det Sätter dem [dvs, kanonerna] watterpass med varianten Ställer dem 
Waaterpass (s. 38 resp. 62). Här är alltså ordet brukat som adverb. 

Som Hof (och före honom Spegel) framhåller är vaterpass »Belgicum» 
dvs. holländska (flamländska). Det finns som lånord i danskan, jfr ODS: 
Vandpas, et (tenyd. d. s., sv. vattenpass, nu sj., vist kun hos sprogren-
sere) vaterpas. — Vaterpas ... fra nt. waterpass, holl. waterpas, hvis 2. 
led maaske er sa. ord som glholl. pas, tilstand ... Med detta kan 
jämföras Falk-Torp: Vaterpas (wasserwage) ist holl. waterpas, nd. wa-
terpass in ders. bed. Das nd. wort hat auch die urspriinglichere bed. 
„horizontale linje" und ist aus *waterpassline = holl. waterpaslijn ver-
kiirzt: vgl. holl. waterpas adj. „horizontal", eigentlich „mit der wasser-
oberfläche ilbereinstimmend", nhd. wasserpass „wagerecht". Schw. 
vattenpass „wasserwage" ist eine halbe iibersetzung. 

Betydelseutvecklingen från 'vågplan' till 'instrument för bestämning 
av vågplan' har väl skett i holländskan och ordet lånats — mer eller 
mindre översatt — till andra språk i båda betydelserna. Det är ganska 
naturligt att ord för dessa begrepp spritts från Nederländerna, som 
omkring 1600 var det ledande landet inom kartografi och geografi. 

Från ordet vatterpass utgår väl verbet va(t)tra och subst. vattring. 
Rietz upptar Vatra 'ställa eller lägga efter vattenpass' från Skåne och 
Blekinge. Gotländsk ordbok har vatra v. vaträ CS 'afväga i vattpass'. 
Vendell upptar vattra 'Pröva med vattenpass' från Esbo. KaMn har 
vattra 'avväga medelst vattenpass; inställa ngt i lod- eller vågrät riktning 
med hjälp av vattenpass' från Fagered. Wangö har vattra 'använda 
vattenpass, se om ngt är lod- 1. vågrätt' från Knäred. Från Mjällby i 
Blekinge finns upptecknat: ... dä jeck inte å vattra mä lostaucken 
(DAL). 

Subst. vattring är belagt från ett större område. Rietz har Vatring f. »I 
vatring», efter vattenpass Skåne, Blekinge. I DAL har jag noterat: i rak 
vattring = etter lostock, lodrätt S:t Olof, Skåne; ... för »vattring» an-
vänder man »lodtavla»; senare lodstockar av trä är försedda med »glas», 
ett i ena änden för »lodning», ett på mitten av ena smalsidan för 
»vattring» ... Backaryd, Blekinge; ... för att få vatter 'vattring' och 
vinkel att stämma Förlanda, Halland. (I det sista exemplet tycks upp-
tecknaren betrakta vattring som riksspråk.) Wangö har vattring rätt läge 
efter vattenpass: de står i vatring (är i rätt läge). Gotländsk ordbok har 
vatring 'efter vattenpass, i niveau', i vatring 'vågrätt (efter vattenpass)'. 
Hellbom uppger dels vattring (-a) f. 'vågrätt, efter vattenpass' — åsan ligg 
i vattring (el. i vatt). Äv. i våg, dels vatt — i vatt 'i vattring, efter 
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vattenpass' från Njurunda i Medelpad. Larsson—Söderström har vatt-
ring ['vågrätt plan'] brea ligg e vattring 'brädan ligger vågrätt'. — Det är 
tydligt att man i vissa dialekter talar om vattring både i fråga om lodrätt 
och vågrätt läge, medan man i andra använder vattring bara om vågrätt 
läge. I min egen bergslagsdialekt heter det att en stolpe står i lod och en 
bjälke ligger i våg. 

Ordet lodstock har som jag antydde inledningsvis en sydlig utbred-
ning. Mina belägg finns söder om en linje från Förlanda i norra Halland 
över Bondstorp sydväst om Jönköping till Torsås söder om Kalmar. Det 
finns också upptaget i SAOB utan antydan om enbart regional utbred-
ning, men med uppgiften »(i fackspr.)». Äldsta belägget är från en 
bouppteckning i Växjö 1832. Det är påfallande att definitionerna låter sig 
uppdelas i två grupper. I Skåne, men även i Halland och Blekinge, är 
definitionen vanligen kort och gott 'vattenpass' (i Slättåkra i mellersta 
Halland 'vatterpass', jfr ovan). Från Backaryd i Blekinge finns en utför-
lig beskrivning av en lodstock enligt fig. 1. Det heter där vidare: »senare 
lodstockar av trä äro försedda med 'glas'». Till den andra typen av 
definitioner hör 'instrument användt som ersättning för vattenpass' från 
Förkärla i Blekinge och 'ett instrument som förr användes istället för 
vattenpass' från Kalvsvik i Småland. I det förra fallet betraktas lodstock 
som synonymt med vattenpass, i det senare fallet uppfattas lodstock som 
ett ord för ett nu försvunnet eller obrukligt instrument, som ersatts av 
vattenpasset. 

Om man gör lodstocken i en bestämd längd, kan man också använda 
den som måttstock. En lämplig längd på en lodstock var en aln (ca 59,4 
cm); en sådan lodstock kallades ofta lodaln. Jfr definitionen 'ett lod 
hängande i en tått i en träaln' från Härlunda i Småland. Ordet används 
ofta synonymt med lodstock: »lodstock, kallad lodaln» Vissefjärda, 
»lodstock 'lodaln' för vertikala ytor» Bondstorp, »lostock, loalen gam-
malt» Vislanda. De flesta beläggen är från Småland. Jag har inga från 
Skåne, Halland eller Blekinge, däremot ett från Hällestad i Östergötland, 
ett från Näshulta i Södermanland och ett från Orsa i Dalarna (OÖD). 

Ett vanligt mellansvenskt ord för det moderna vattenpassets före-
gångare är lodbräda f., lodbräde n. Den neutrala formen är upptecknad i 
Närke (Rietz), Värmland, Dalarna, både i dalmålen (OÖD) och i bergs-
lagsmålen, och i Medelpad (Hellbom). Den feminina formen känner jag 
från Uppland, Dalarna (OÖD), Jämtland, Lappland, Västerbotten (Lars-
son—Söderström) och Norrbotten. Den finns också på Nuckö enligt 
Isberg. Bland definitionerna kan nämnas 'vattenpassets föregångare' 
Övre Ullerud, Värmland, och 'avvägningsinstrument före vattenpasset' 
Larsson—Söderström. 
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Även andra benämningar på instrumentet, tydligtvis med mera lokal 
utbredning, finns antecknade: 

(?)divkafjäl, se nedan under tinkeffil. 
lod Förlanda, Halland, alternativform till lodstock; Torsås, Småland, 

»lod, lodstock, kallad lodtavla» (se nedan). 
lodtavla Torsås, Småland (se närmast ovan); Backaryd, Blekinge. 
timmeraln Västra Torsås, Småland, »lodaln, timmeraln». — Kanske 

elliptiskt för *timmermansaln, 'timmermannens speciella alnmått som 
samtidigt kunde användas som lodstock'. 

Hallaryd, Småland, »lodstock, även kallad tinkefföl». — 
Namnet skall sammanhållas med verbet tinka, upptecknat bl. a. från 
Hallaryd, där i bet. 'gå och bära ngt och därvid svänga därmed (t. ex. en 
liten mjölkspann)'. Här är det naturligtvis lodet som svänger när man bär 
lodstocken. Senare sammansättningsleden fjöl är ett i dialekterna vanligt 
ord för 'bräde', se Rietz under Fjäl. — Denna sidoform fjäl ingår i ordet 
divkafjäl, upptecknat i Vislanda, Småland (svar på frågelista): »loalen 
eller lostock som det nu heter. Gammalt ord är divkafjäl.» Något ord 
divka har jag inte funnit. Möjligen är det skrivfel för dinka-, i så fall det 
av Rietz (under Dingla) från Västergötland, Östergötland och Blekinge 
anförda verbet dinka 'hänga löst och slänga hit och dit'. 

vågbräde, Halland. Se fig. 4. 
vågstock, Mörrum, Blekinge, synonymt med vattenpass. 

Sammanfattning 
Det moderna vattenpasset med en gasblåsa i ett vätskefyllt rör är känt 
från 1600-talet och kom till Sverige under 1700-talet som en detalj i olika 
avvägningsinstrument. 

Tidigare hade all bestämning av horisontal- och vertikalplan skett med 
hjälp av lod. Sådana instrument, med olika benämningar, har varit i bruk 
in i vår tid och finns ännu bevarade. 

Ordet vattenpass är en »halvöversättning» av holl. waterpas, Ity. 
waterpass. Liksom vaterpas i danskan finns va(t)terpass som lånord i 
syd- och östsvenska dialekter. Ordet vattenpass är känt i svenskan från 
1640. Betydelsen är dels abstrakt, 'vågplan', dels konkret, 'instrument 
för att bestämma horisontellt och vertikalt plan', vare sig instrumentet 
bygger på lodprincipen eller gasblåseprincipen. Ordet har tidigare också 
använts adjektiviskt. 

Flera ord finns för begreppet, direkt eller indirekt utgående från 
instrumentets lod. I Skåne, Halland, Småland och Blekinge finns ordet 
lodstock, i Småland och enligt enstaka belägg upp till dalmålsområdet 
finns lodaln. Största utbredningen uppvisar lodbräde, lodbräda (Närke — 

14-834153 
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Norrbotten, Värmland — Nuckö). Andra, huvudsakligen sydsvenska, 
benämningar är lodtavla, timmeraln, tinkeflöl, vågbräde, vågstock. 

Medan ordet lodstock åtminstone i Skåne är en fullt levande benäm-
ning även på det moderna vattenpasset, är lodaln osv, inom sina ut-
bredningsområden huvudsakligen beteckningar för det nu obrukliga in-
strumentet med lod. Där används det riksspråkliga vattenpass om det 
moderna instrumentet med gasblåsa. 

För materialsamlandet har jag besvärat DAL, OSD, Tekniska museet, ULMA och UUB. 
Särskild glädje har jag haft av det »Ord-bild-projekt» som dåvarande arkivchefen Sven 
Benson initierade vid DAL i böljan av 1970-talet. Från detta material är illustrationerna 
hämtade. 

SUMMary 

Allan Rostvik, Lodstock and vattenpass—plumb rules and spirit levels 

The standard Swedish word for a spirit leve!, the tool used for showing the 
horizontal or vertical direction, is vattenpass. This word is a semitranslation of 
Dutch and Low German waterpas and has been known in Swedish since 1640. 

In southern Sweden the common word for this tool is lodstock, literally `plumb 
rule; plumb-line handle'. This word reminds us that the spirit level was not in 
common use as a carpenter's tool until the end of the nineteenth century. In 
earlier times the only way to find the horizontal and vertical directions was to 
use a plumb bob. 

In Swedish dialects outside southern Sweden there are several words for 'a 
leve!', such as lodaln, lodbräde, lodtavla. But these words only refer to the 
outdated "plumb-line principle" tool, while the modern "bubble principle" tool 
is called a vattenpass. Only in the southernmost part of Sweden is lodstock used 
for both the modern and the old tool. 



Provinsialismer i inom- och 
mellanregionalt perspektiv 
Av Mats Thelander 

Med språkliga provinsialismer brukar man mena någonting mer (eller om 
man så vill: mindre) än dialektala drag i största allmänhet. SAOB har i 
sin definition tillägget »särsk. om  dylikt ord osv, som uppträder i ett 
språk som för övr. har (mer eller mindre rent) riksspråklig karaktär», och 
Bergman (1971: 10) skriver: »provinsialismer är lokalt begränsade språk-
drag i det bildade skrift- och talspråket». Ett annat sätt att uttrycka 
saken finner vi hos Wellander (1973: 35): »Egenheter som tillhör provins-
målet i en större eller mindre del av det svenska språkområdet men 
avviker från det i övriga delar gängse bruket kallas provinsialismer. » Att 
det är ungefär samma fenomen som Wellander åsyftar förstår man av 
hans tidigare beskrivning av provinsmål (s. 34): 

Liksom flodens vatten färgas av den mark den flyter fram över, så får också 
talspråket olika färg i de skilda svenska landskapen. Vårdat talspråk t. ex. i 
Malmö eller Skara eller Sundsvall är inte dialekt, ett folkmål, men det samman-
faller ej heller med vårdat talspråk i Stockholm eller Uppsala. Det är ett mellan-
ting mellan riksspråk och munart, som allt efter förhållandena kan kännetecknas 
som en av riksspråket påverkad dialekt eller som ett dialektalt färgat riksspråk. 

Denna blandform, där numera skriftspråket allt mer tar överhanden, har med 
en ej oäven term kallats provinsmål, väl att skilja från rena dialekter, dvs. 
folkmål, landsmål, bygdemål. 

Andra beteckningar för provinsmål är bl. a. lokalt eller regionalt riks-
språk och lokal högsvenska (som t. ex. i Åselehögsvenska, Eriksson 
1971). 

Frågan om vad en provinsialism är tycks således hänga samman med 
vad vi vill mena med provinsmål (lokalt riksspråk etc.), och jag tror att 
den kopplingen är värdefull för att man rätt skall förstå dessa språkdrags 
villkor och väsen. Det finns annars en tendens att tala om provinsia-
lismer framför allt när man ensidigt fokuserar på isolerade ord och 
uttryck, medan det mer sällan görs reda för hur detaljer av det slaget 
passar in i större språkliga eller språksociala strukturer. Forskningen 
kring provinsialismer har tills vidare varit förhållandevis teorilös. 
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Provinsmål (i fortsättningen regionalspråk) är alltså att betrakta som 
någon form av mellanspråk, en kompromiss mellan folkmålen i en viss 
region och standardspråket (till frågan om vad standardspråk här och i 
fortsättningen skall tolkas som, jfr Dahlstedt 1980: 297 ff., återkommer 
jag senare i uppsatsen). Två saker är emellertid viktiga att betona när 
man gör den karakteristiken. Den ena är att regionalspråk trots allt kan 
utgöra en kvalitativ norm och inte behöver vara det tillfälliga resultatet 
av dialekttalandes försök att tala standard eller riksspråkstalandes försök 
att tala dialekt. Ett regionalspråk bör inte fattas som en godtycklig 
interferensprodukt där ibland de dialektala uttrycken för A, C och E 
blandas med de standardspråkliga varianterna av B, D och F, medan vid 
andra tillfällen dialektala B, D och F brukas tillsammans med standard-
språkliga A, C och E. En sådan språkblandning förtjänar inte att beteck-
nas som särskild språkart ens om proportionen mellan element ur dialek-
ten och element ur standardspråket är jämförelsevis konstant (jfr dock 
Ohlsson 1977). Ett regionalspråk bör vi tala om när i det levande språk-
bruket inom ett visst område en bestämd klass av dialektala drag ten-
derar att samförekomma med en bestämd klass av riksspråksdrag. Om 
provinsialism får beteckna dialekternas bidrag till detta mellanspråk 
(samt eventuella regionspecifika nybildningar som varken kan härledas 
ur dialekten eller standardspråket) innebär det att den totala mängden 
dialektdrag i ett område kan delas in i dels exklusiva dialektdrag och dels 
dialektdrag som samtidigt utgör provinsialismer. I ett regionalt perspek-
tiv borde det på motsvarande sätt vara möjligt att dela in den totala 
mängden standardspråksdrag i exklusiva sådana och standardspråksdrag 
som på samma gång tillhör regionalspråket (ett slags »inverterade pro-
vinsialismer»). Att den senare indelningen mer sällan blir aktuell visar 
bara vilken infallsvinkel som språk- och dialektforskningen normalt före-
träder. 

Det andra viktiga påpekandet om regionalspråk är att kraven på 
normfasthet hos ett sådant, trots vad som just framhållits, måste ställas 
lägre än kraven på riksspråket och möjligen också på de genuina dialek-
terna i detta avseende. Med tanke på att regionalspråken uppstått ur en 
normkollision och med tanke på att regionalspråk hos individen ofta 
spelar rollen av sidospråk (i växling med dialekt eller standardspråk) är 
det inte annat att vänta än att dessa språkarters struktur är förhållande-
vis lös och lämnar ganska stort utrymme för variation och tillfällig import 
från både dialekterna och standardspråket. Självfallet finns det en gräns 
för när regellösheten blir så total att det inte längre är meningsfullt att 
beteckna blandningen som en egen språkart, men — och det har jag 
argumenterat för i bl. a. Thelander 1979 b: 33 f. — brist på sträng struktur 
får inte leda till att man förbiser de tendenser till språkartsbildning som 
ändå finns, och när man diskuterar existensen av just regionalspråk är 
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det av särskilt stor betydelse att kraven på normfasthet balanseras mot 
en generös hållning till fluktuationer, mer så för vissa trakters regional-
språk än för andras. 

Drag ur skilda språk eller språkarter kan förhålla sig till varandra på 
ett antal principiellt olika sätt. Jämför vi två dialekter i Sverige eller en 
dialekt med rikssvenskan kan vi räkna med så hög grad av semantisk och 
grammatisk kongruens mellan systemen att relationerna nog kan redu-
ceras till följande: 

Samma sak uttrycks på samma sätt i bägge språken, skillnaden mellan 
språken är i det avseendet obefintlig. 
Det ena språket har ett uttryck för någonting som det andra språket 
saknar uttryck för, skillnaden får på den punkten ensidig markering. 
Samma sak uttrycks på olika sätt i de två språken, skillnaden är 
dubbelt markerad. 

Med enkel och dubbel markering menar jag den olikhet som finns mellan 
strukturellt mindre centrala ord och fraser å ena sidan och mer eller 
mindre obligatoriska ljud och formelement å andra sidan. Avstår jag från 
att använda norrlandismen lämmen avslöjar det mig varken som norrlän-
ning eller icke-norrlänning, använder jag däremot ordet har jag givit en 
antydan om min härkomst — skillnaden mellan norrländskan och riks-
svenskan är alltså här ensidigt markerad. Om jag å andra sidan ändelse-
böjer mina predikatsfyllnader i pluralis signalerar jag ju på samma gång 
att jag inte följer den norrländska norm som föreskriver former utan 
pluraländelse, och tvärtom. I det längsta kan man kanske undvika kon-
struktionen som sådan, men så snart den drabbar en är man tvingad att 
välja den ena varianten och samtidigt välja bort den andra — skillnaden 
mellan norrländska och rikssvenskt standardspråk är när det gäller pre-
dikatsfyllnad i pluralis dubbelt markerad. 

Det är rimligt att tänka sig att ett regionalspråk som sin stomme har 
sådana språkliga element som är gemensamma för regionens dialekter 
och standardspråket. Men de dragen utgör naturligtvis inte provinsia-
lismer om de samtidigt verkligen är standardspråkliga i betydelsen riks-
giltiga. Nästa lager i regionalspråket bildar drag som mellan dialekterna 
och standardspråket skiljer sig genom dubbel markering. För vilka prin-
ciper som tycks styra regionalspråkets upptagande av ömsom dialektala 
och ömsom rikssprå'kliga varianter av dessa drag har jag redogjort i 
Thelander 1979 a: 116 f. Min tanke, för vilken jag fann starkt empiriskt 
stöd i mitt norrländska material, var att dialektvarianten kan slå ut sin 
standardspråkliga motsvarighet i de fall där den har vid geografisk 
spridning och är gemensam för praktiskt taget alla folkmål i regionen. 
Erbjuder däremot dialekterna flera konkurrerande former får dessa i 
regionalspråket lämna plats för standardspråkets enda variant. Innebör- 
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den i detta blir att regionalspråket kommer att utgöra ett slags minsta 
gemensamma nämnare för ett större område inom vilket olika dialekter 
kan förekomma, men i regionalspråket släpper alltså dialekterna sina 
lokala särdrag till förmån för motsvarande standardvarianter och be-
håller bara sådana egenheter som inte är dialektskiljande i regionen. 
Termen regionalspråk har jag valt bl. a. för att den inom kulturgeografin 
betydelsefulla motsättningen lokalt—regionalt (jfr Enequist 1959) verkar 
spela en central roll i detta sammanhang. Från andra delar av det 
svenska språkområdet har sambandet mellan dialektdrags utbredning 
och motståndskraft tidigare dokumenterats i Björseth 1946 och Ingers 
1939. 

Som ytterligare ingredienser i regionalspråket ingår slutligen drag som 
inte har omedelbara motsvarigheter i riksspråket. De kan emanera ur 
berörda folkmål (och bör i så fall ha haft stor spridning i dessa), eller de 
kan utgöra novationer i regionalspråket och torde då för det mesta ha 
uppstått i (eller från något yttre spridningscentrum importerats till) den 
stad som utgör regionens naturliga gravitationscentrum. Det är främst i 
den här gruppen av språkdrag som det kan vara aktuellt att tala om unika 
regionalspråksdrag (»exklusiva yngremålsdrag» enligt Eriksson 
1971:23), utan fäste i vare sig dialekterna eller standardspråket. I den 
mån man kan finna sådana bildningar i språkets formverk avhänger till 
en del av vilken lingvistisk nivå man väljer att lägga beskrivningen på. 
När Dahlstedt (1980: 295 if.) exempelvis betraktar helt oböjd predikats-
fyllnad i pluralis som en novation i västerbottniskt regionalspråk (dom är 
stör till skillnad från dialektens dem vara stöor — med cirkumflexböjt 
adjektiv — och det talade standardspråkets dom är störa) rör han sig 
uppenbarligen på ordnivå. (På ordnivån arbetar likaså Eriksson 1973, 
medan Kristensen & Ohlsson (1980) utför sina blandspråksanalyser med 
morfen som basenhet.) Trots sakernas historiska samband kunde man 
också se cirkumflexböjning eller inte som en skillnad mellan dialekt och 
standard, apokope eller inte som en annan, och därvid framträder for-
men stör mindre som en unik novation i regionalspråket än som en för 
språkarten normal kombination av ett standardspråkligt och ett dialektalt 
drag — dock i ett och samma ord. Med satsen som beskrivningsnivå 
kunde hela syntagm som dom är dukti i och för sig uppfattas som 
novationer. Obestridliga novationer i regionalspråket är annars oftast 
lexem och fraser (jfr Widmark 1977: 250) som har uppkommit i och 
spritts från regioncentrum. Till provinsialismer med ensidig markering 
räknar man förstås helst positiva förekomster i förhållande till standard-
språket, ord och fraser som finns i regionalspråket men saknas i riks-
svenskan. Om man så vill kan möjligen också regionalspråkets luckor i 
förhållande till standardspråket ses som ett slags negativa provinsialismer 
(inte att förblandas med det jag ovan kallade »inverterade provinsia- 
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dia- 	regional- standard- 
lekt(er) språk språk 

Fig. 1. Förhållandet mellan en regions dialekter, dess regionalspråk och standardspråket. 
Fälten (11, d2  och d3  betecknar drag som är unika för tre huvuddialekter i området och 
mängden D utgörs av alla drag som är exklusivt dialektala; RD betecknar drag som är 
gemensamma för dialekterna och ingår i regionalspråket men som inte tillhör standardsprå-
ket, T (=totalt sammanfall) drag som är gemensamma för dialekterna på samma gång som 
de tillhör både standardspråket och regionalspråket, R drag som är exklusiva för regional-
språket och inte ingår i vare sig områdets dialekter eller standardspråket (novationer), RS 
(inverterade provinsialismer) drag som regionalspråket har gemensamt med standardsprå-
ket men som saknas i dialekterna, S exklusiva standardspråksdrag som hör varken till 
dialekterna eller till regionalspråket, 0 ovidkommande drag som inte är standardspråkliga 
och i det aktuella området inte heller tillhör dialekterna eller regionalspråket. Med provin-
sialismer menar jag preliminärt språkdrag som befinner sig i den skuggade månskärsfor-
made zonen (inom fälten RD+R således). 

lismer», dvs, ord eller uttryck som saknas i dialekten men samtidigt finns 
i både regionalspråket och standardspråket). Negativa provinsialismer 
lämnar jag utanför den fortsatta diskussionen. 

Innan jag går vidare skall jag i ett diagram (figur 1) försöka sammanfat-
ta den modell av förhållandet mellan en regions dialekter, dess regional-
språk och standardspråket, som har framställts i det ovanstående. Av 
figuren framgår också mer exakt hur jag tills vidare menar att begreppet 
provinsialism skall definieras. 

Frågan om de historiska betingelserna för ett regionalspråks uppkomst 
och de yttre faktorer som bestämmer regionalspråkets sammansättning 
kan jag här beröra bara i största korthet. Det är rimligt att region i detta 
sammanhang bör förstås som en gammal »standardspråksgemenskap» — 
ett område varifrån människor naturligen rekryterades när sådana frågor 
diskuterades som av hävd skulle avhandlas på rikssvenska; det kan ha 
gällt utbildning, religion, rättssaker o. likn. Otränade standardspråksta-
lare kan i de situationerna tänkas ha korrigerat det som inte överens-
stämde med övriga talares språkbruk — men behållit de drag som också 
andra använde. Ett starkt regionalt kulturcentrum torde därvid höra till 
förutsättningarna. Och för att förklara regionalspråkets spridning ut över 
landsbygden underlättar det om man dessutom föreställer sig detta cen-
trum som mål för ganska omfattande inflyttning från regionens övriga 
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delar. Man brukar ju numera anse att nya språkvanor framför allt sprids 
genom direktkontakt mellan personer som står varandra någorlunda nära 
(tillhör samma grupp), och det verkar mot den bakgrunden inte osanno-
likt att personer från landsbygden som flyttat till regioncentrum var de 
som i stor utsträckning förmedlade regionalspråket (med stadsmålsnova-
tioner) tillbaka till de kvarboende i sina hemtrakter. 

Skillnaden mellan stad och landsbygd är säkert också av största 
betydelse om man försöker kartlägga regionalspråkens funktion i dag. Vi 
kan räkna med att det på landsbygden finns en grupp talare som alltid 
använder ortens dialekt, en annan grupp som växlar mellan dialekt och 
regionalspråk, där det förra fungerar som lågspråk och det senare som 
högspråk enligt modifierat diglossi-mönster (Ferguson 1959), och en 
grupp som brukar regionalspråket i alla sammanhang. I städer har dialek-
terna vanligtvis spelat ut sin roll och vi har i stället en grupp talare med 
regionalspråket som enda uttrycksmedel, en annan grupp som växlar 
mellan regionalspråk och standardspråk (regionalspråket har alltså här 
funktionen av lågspråk!) och en grupp som i alla situationer talar stan-
dardspråk. Karakteristiken är naturligtvis grov i överkant men torde i 
sina huvuddrag kunna stämma åtminstone för landsdelar där mer utpräg-
lade dialekter fortfarande är i livet. Att det inte är något statiskt system 
som jag har skisserat är givet. Man får räkna med att den språkartsför-
delning som jag tillskrivit staden gradvis erövrar de större tätorterna på 
landsbygden — ett faktum som jag i Thelander 1979 b t. ex. har konstate-
rat för Burträsks samhälle i norra Västerbotten. 

Vad som är väsentligt för frågan om provinsialismer är emellertid att, i 
en tid av utbredd flerspråkighet (eller multidialektism), språkdrags mer 
eller mindre begränsade geografiska domän inte går att bestämma som 
ett lågtrycks eller en malmkropps utsträckning på kartan (och för all del 
inte heller som ett folkmålsdrags spridningsområde i gammal tid). Ut-
bredningsmönstren måste med nödvändighet bli mer komplexa när det 
på samma ort samtidigt finns personer som bara säger a, som växlar 
mellan a och b och som bara säger b. 

Förutsatt att beskrivningen av de språkliga repertoarerna på landet 
och i staden fångar en någorlunda allmän verklighet tillräckligt bra, 
kunde ett schema som det i fig. 2 ge en viss uppfattning om den relativa 
brukligheten inom en region av de olika språkdragskategorierna i fig. 1. 
Kombinationerna av olika bruksfrekvenser i staden och på landsbygden 
(raderna under schemat) erbjuder i så fall ett kriterium enligt vilket det 
blir möjligt att entydigt klassificera språkdrag i de uppställda kategorier-
na. Väljer vi att inte pressa schemat så hårt, behöver det inte innebära 
stort mer än att det är färre personer på landet än i staden som enbart 
talar standardspråk, medan det är färre personer i staden än på landet 
som enbart talar dialekt. 
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Landet 1  

Staden 

D RD R T RS S 0 
Dialekt 	 + + — + — — — 
Dialekt och 

	

regionalspråk 	+ + + + + — — 

	

1 

 Regionalspråk 	— 	+ 	+ 	+ + 	— 	— 
Regionalspråk och 

	

standardspråk 	— + + + + + — 

	

Standardspråk 	— — — + + + — 

Förväntad bruklighet 
På landet: 	 Mått- Hög Mått- Hög Mått- Ingen Ingen 

tig 	tig 	tig 
I staden: 	 Ingen Mått- Mått- Hög Hög Mått- Ingen 

hg 	tig 	 tig 

Fig. 2. Språkdragskategoriernas bruklighet på landet och i staden. (Förkortningarna i 
tabellhuvudet förklaras i fig. 1.) Med bruklighet skall förstås hur stor del av befolkningen i 
resp. område som i något sammanhang använder språkdraget i fråga. 

Att ordna språkdrag inom en avgränsad region efter deras lokala, 
regionala eller standardspråkliga status är bara en sida av problemet med 
språkliga provinsialismer, en annan svårighet är att för hela språkområ-
dets vidkommande avgöra vilka drag som är geografiskt mer eller mindre 
inskränkta. Kring detta skriver Nordberg (1974: 138): 

Att användningen av ett ord eller uttryck som betecknas som regionalt skall 
vara geografiskt begränsad på något sätt inom språkområdet är ju klart, men hur 
snävt skall man dra gränserna för utbredningen? Skall man inskränka sig till ord 
som inte förekommer utanför den ifrågavarande ortens eller kommunens grän-
ser, skall man stanna vid läns- eller landskapsgränser, eller skall man vara så 
liberal att det enda krav som ställs är att det skall finnas åtminstone några 
områden inom landet av någorlunda storlek där ett ifrågakommande ord i den 
aktuella betydelsen inte är i bruk? 

Vad man för att bestämma ett språkdrags grad av regionalitet behöver är 
inte enbart positiva belägg från själva förekomstregionen utan på samma 
gång uppgifter om att ordet saknas, negativa belägg, från andra delar av 
språkområdet. Det är här som rubrikens »mellanregionala perspektiv» 
kommer in. 

Det är för närvarande orealistiskt att vänta på undersökningar av 
provinsialismer där hela det svenska språkområdet på en och samma 
gång hålls under sträng kontroll. Dock kan man redan genom att jämföra 
ett par olika regioner i landet få en del hjälp med att bedöma svårtolkade 
fall av möjliga provinsialismer. Problemen är å ena sidan att språkdrag 
som man på inomregional grund frestas att klassificera som provinsia-
lismer kan visa sig vara så allmänna också utanför regionen att beteck-
ningen därför inte har berättigande, å andra sidan att drag som inom 
regionen beter sig som — inte gärna exklusivt standardspråkliga men — 
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alternativt standardspråkliga (dvs, på samma gång också dialektala 
och/eller regionalspråkliga) i det vidare perspektivet kan framstå som 
tillräckligt geografiskt begränsade för att deras standardprägel inte kan 
sägas vara riksgiltig. Det senare utfallet skulle göra det nödvändigt att 
revidera den språkartsmodell som diskussionen hittills baserats på, för 
införandet av en ytterligare språkart mellan regionalspråk och standard-
språk. Vi måste laborera med exempelvis serien dialekt, regionalspråk, 
regionalt standardspråk och neutralt riksspråk, i överensstämmelse med 
bl. a. Dahlstedts (1980: 301) uppfattning. 

Vi kan nu bygga ut den preliminära definitionen av provinsialism (i 
texten till fig. 1) genom att slå fast att en provinsialism för en region A 
(låt oss beteckna den PA) bör vara ett språkdrag som tillhör A:s regional-
språk (RDA  el. RA  el. TA  el. RSA) men inte det neutrala riksspråket, 
varvid drag som A:s (regionala) standardspråk (TA  el. RSA  el. SA) har 
gemensamt med andra regioners standardspråk (t. ex. TB  el. RSB  el. SB) 
är att anse som neutralt riksspråkliga. 

Om en och samma uppsättning språkdrag undersöks med avseende på 
bruklighet i dels region A och dels region B (både land och stad jämnt 
representerade inom vardera), kan man, som figur 3 visar, bestämma 
förekommande provinsialismer i enlighet med den reviderade definitio-
nen genom att avläsa dragets kombination av frekvenser i de bägge 
regionerna (det säger sig självt att gränserna mellan olika fält inte är 
absoluta; det är fältens placering i förhållande till varandra som modellen 
vill återge). Det är intressant att de 49 möjliga kombinationerna av 
språkdragskarakteristiker kan reduceras till figurernas relativt fåtaliga 
kategorier, och att de regionspecifika provinsialismerna PA  och PB  
framträder nära nog entydigt. I det skuggade området närmast koordi-
natsystemets origo bör samlas en blandning av i den ena eller den andra 
regionen exklusiva dialektdrag och exklusiva standarddrag, dvs. i inget 
fall exempel på vad som enligt definitionen räknas som provinsialism. På 
nollpunkten hamnar förstås drag som inte tillhör den språkliga reper-
toaren i någon av regionerna, kombinationen OA  och OB  — vilket inte 
hindrar att de kan ha status av provinsialismer i en eller annan tredje 
region. Inom kvadraterna märkta (PA) och (PB) kan exklusiva provinsia-
lismer vara uppblandade med riksspråksformer. Språkdrag som samti-
digt är provinsialismer i såväl region A söm B hamnar enligt modellen 
inom PAB  eller(PAB), inom (PAB)  eventuellt i sällskap med riksspråks-
drag. Begränsningen med att studera bara två regioner är att drag som i 
den jämförelsen framstår som antingen provinsiella eller riksspråkliga i 
bägge områdena, kan komma att byta kategori om hänsyn tas till fler 
regioner. Den osäkerheten gäller också kvadraten NAB  överst till höger, 
vilken omfattar språkdrag som på grundval av den information som står 
till buds måste klassificeras som neutralt riksspråkliga. Mest tillförlitlig 
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låg 4 	bruklighet 	p hög 	låg 4—bruklighet 	hög 
Fig. 3 	 Fig. 4 
Fig. 3. Modellresultat av mellanregional jämförelse (regionerna A och B).' 
Fig. 4. Modellresultat av inomregional jämförelse (land och stad i region A).2  

är modellen när det gäller att sortera fram de entydiga provinsialismerna 
PA och PB, även om det självfallet är bekymmersamt att rätt avgränsa 
dessa ytor mot grannfälten. Ingenting garanterar heller att gränserna 
skall dras symmetriskt för bägge de inblandade regionerna. 

I fig. 4 har till jämförelse konstruerats ett koordinatsystem som bygger 
på kombinationer av ett språkdrags bruklighet på landet och i staden 
inom en enda region, nämligen A. Det är alltså figur 2 i grafisk represen-
tation. Sedan man i en mellanregional jämförelse isolerat språkdragska-
tegorin PA (fig. 3) kan man med fördel finindela den klassen med hjälp av 
figur 4. Eftersom neutrala riksspråksdrag då redan är utmönstrade kan vi 
betrakta också ord eller former som faller inom RSA, TA och t. o. m. SA 
som provinsialismer. Den icke entydiga kategorin (PA) i figur 3 låter sig 
vidare lösas upp och den osäkra gränsen mot det skuggade fältet vid 
origo kan testas: har gränsen dragits för långt åt vänster kommer de 
språkdrag som felaktigt tillförts PA att i figur 4 falla ned i fältet DA, dvs. 
avslöja sig som exklusiva dialektdrag som inte uppfyller definitionen på 
en provinsialism. 

Resonemangsvägen har jag först presenterat några tankar om provin-
sialismer och deras plats i en allmän språkartsteori. Tankarna har jag 
försökt formalisera i en modell som bygger på olika språkdrags förvän-
tade bruklighet å ena sidan i olika regioner, å andra sidan i stadsmiljö och 
på landsbygden inom en och samma region. Modellen innehåller förenk-
lingar och en serie ganska svagt underbyggda antaganden. Den kan 

' De fem bruklighetsnivåerna för resp. region motsvarar 0, 2, 3, 4 och 5 plus i figur 2. Märk 
att 2 plus därvid kan betyda antingen exklusivt dialektdrag (D) eller exklusivt standarddrag 
(S) och att 4 plus kan betyda antingen RD eller RS. 
2  De tre bruklighetsnivåerna på landet och i staden motsvarar direkt enheterna »ingen», 
»måttlig» och »hög» längst ner i figur 2 eller 0, 2 resp. 3 plus i matrisen ovanför. 

DA 
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säkerligen förbättras. Enda sättet att få besked om i vilka avseenden mitt 
resonemang håller streck och på vilka punkter det behöver modifieras är 
att konfrontera modellen med verkligheten. Återstoden av uppsatsen 
skall jag ägna åt empirisk prövning. Särskilt tydliga resultat kommer 
försöket inte att ge men i bästa fall uppslagsändar varifrån den intresse-
rade kan nysta vidare. Redogörelsen måste av utrymmesskäl göras 
knapphändig. 

För att undersöka hur flyttning från en plats till en annan påverkar 
bl. a. en persons språkbruk genomfördes inom projektet Stad och om-
land: Urbaniseringen speglad i språket (stött av Riksbankens Jubileums-
fond) på hösten 1980 en postenkät. De 120 mottagarna av enkäten hade 
alla dessförinnan medverkat i en telefonintervju som spelats in, och 
inspelningarna hade underkastats viss språklig analys. Försökspersoner-
na var slumpmässigt valda bland dels kvarboende i norra Västerbotten 
(48 stycken), dels kvarboende i Eskilstuna kommun (48 stycken), dels 
flyttare från landsbygden i norra Västerbotten till Eskilstuna stad (24 
stycken). De kvarboende i resp. region representerade dels personer 
som bott hela sitt liv på landsbygden (12+12 stycken), dels infödda 
stadsbor i resp. Skellefteå och Eskilstuna (12+12 stycken), dels flyttare 
från de båda landsbygdsområdena till staden i den egna regionen (24+24 
stycken). De sju populationerna kan betecknas nS, nN, sS, fln, ss, NN 
och SS, där n/N står för den norra undersökningsregionen och s/S för 
den södra, där små bokstäver avser landsbygd och stora bokstäver stad, 
och där den förra bokstaven i varje signum anger informanternas födel-
seregion och den senare bostadsregionen vid tidpunkten för undersök-
ningen. Här kommer jag inte att särskilt uppehålla mig vid flyttarna utan 
inför beteckningen Nord-land för fln, Nord-stad för NN, Syd-land för ss, 
Syd-stad för SS samt samlingsnamnen Nord för populationerna nN, nn 
och NN och Syd för populationerna sS, ss och SS. (En utförlig beskriv-
ning av materialet finns i Thelander 1979 c.) 

Att inspelningarna kompletterades med en enkätundersökning berod-
de å ena sidan på att de inte så bra träffat det informella stilläge vi hade 
siktat på, å andra sidan på att vi ville utsträcka språkanalysen till sådan 
ord- och betydelsevariation som man inte gärna kan studera utan hjälp 
av frågelistor eller liknande. Sammanlagt 86 av de inspelade informan-
tema — fördelade på populationerna i rimlig överensstämmelse med de 
ursprungliga stickprovens relativa storlek — besvarade enkäten. 

Efter ett stort antal frågor av kulturgeografiskt intresse avslutades 
enkätformuläret med sex frågor om försökspersonernas språkbruk. Här 
begränsar jag mig till svaren på frågorna 4-6. Uppgiften var i alla tre att 
ta ställning till om man själv använde, kände till osv, en rad ord, fraser, 
böjningsformer eller betydelsevarianter med mer eller mindre begränsad 
utbredning på svenskt språkområde. Merparten av testorden hade ut- 



Provinsialismer i inom- och mellanregionalt perspektiv 221 

valts som tänkbara provinsialismer i antingen Sörmland eller Västerbot-
ten. De var språkdrag som kunde anses ha särskilt starkt fäste i endera 
regionen enligt uppgifter i Nordberg 1974 (gäller Sörmlandsdrag), Berg 
1976 och 1978, Bergman 1952 och Ågren 1972. 

Det visade sig praktiskt att presentera testorden för informanterna på 
litet olika sätt och kräva svar av olika detaljeringsgrad. Gemensamt för 
alla uppgifter är dock att orden serverats i fullständiga meningar (så 
stilmässigt neutrala som möjligt). I fråga 4 skulle man efter varje mening 
uppge om man själv brukade använda ett i meningen understruket ord, 
om man börjat göra det först på senare tid, om man hade gjort det 
tidigare men upphört, om man bara kände till ordet från andra eller om 
ordet var fullständigt okänt för en. De understrukna orden var omväx-
lande Västerbottens- och Sörmlandsdrag. I fråga 5 fick man i stället 
stryka under den eller de av två eller tre ord- eller formvarianter i samma 
mening som man menade sig kunna använda själv (en var alltid riks-
språklig, den eller de andra mer eller mindre utpräglad västerbottniska 
och/eller sörmländska). I fråga 6 mötte försökspersonen varje ord i tre 
olika meningar och skulle med ett S märka ut vilka av dem han själv 
hade kunnat producera och med A vilken av användningarna han hade 
stött på bara hos andra. En av meningarna var avsedd att vara riksspråk-
lig, en annan upptog ordet i en nonsensbetydelse och den tredje repre-
senterade tänkt västerbottniskt eller sörmländskt särbruk. De aktuella 
sidorna i enkätformuläret är avtryckta som bilagor. Efter varje ord har 
för denna redovisning där tillfogats en inringad siffra som jag hänvisar till 
när ordet diskuteras. En mer utförlig behandling av enskilda språkdrag 
(ur aspekten flyttning och språkförändring) ges i Thelander 1983. 

För de föreliggande syftena bedömer jag informantens uppgifter om 
eget språkbruk (dvs. »använder själv») som mest relevanta. (Huruvida 
frågelistssvar representerar aktiv språkanvändning eller passiv språkför-
måga diskuteras i Benson 1949: 220f. I Thelander 1981: 61 if. redovisar 
jag för detta material en jämförelse mellan rapporterat språkbruk i 
enkäten och observerat språkbruk under inspelningen — det gäller varia-
tionen blev — vart i fråga 5.) Som »använder själv» räknas i fråga 4 kryss 
för något av de bägge första alternativen, som »använder inte själv» 
kryss för ett av de tre senare. Under fråga 5 räknas understrykning som 
»använder själv» och ingen understrykning som »använder inte själv» 
(förutsatt att någon annan av varianterna inom samma klammer är 
understruken — annars bortfall). Under fråga 6 räknas S (eller, mot 
instruktionen, X) som »använder själv». Som »använder inte själv» 
betraktas A eller — om någon av de övriga betydelsevarianterna av 
samma ord samtidigt har prickats för — ingen markering. Uteblivna 
markeringar i övrigt har klassats som bortfall och räknas varken »an-
vänder själv» eller »använder inte själv» till godo. På det sättet har alla 
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Fig. 5. Enkätmaterialet i mellan- och inomregional belysning. 

språkdrag (eller varianter av språkdrag) i enkäten, numrerade från 1 till 
86, behandlats. En procentsiffra uttrycker hur stor andel av en bestämd 
grupp informanter som menar sig använda draget av alla i gruppen som 
lämnat besked i frågan, och jag tolkar siffran som ett mått på hur många 
av talarna som i något sammanhang kan bruka språkdraget, dvs. gör det i 
åtminstone en av de språkarter de har i sin aktiva repertoar. 

I figur 5 genomförs på det presenterade materialet de mellan- och 
inomregionala jämförelser som det tidigare teoretiska avsnittet bäddat 
för. Det övre, stora koordinatsystemet visar en jämförelse mellan Nord 
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(på den vågräta axeln) och Syd (på den lodräta axeln) avseende bruks-
frekvenser (procentandelen »använder själv» i resp. region) för vart och 
ett av undersökningens 86 språkdrag. Regionen Nord representeras som 
mest av 32 informanter, regionen Syd som mest av 35 informanter. Vi 
skall granska ordens placering i systemet under jämförelse med språk-
dragskategoriernas modellägen i figur 3. Jag går här inte in på de (innan-
för — godtyckligt dragna — streckade linjer) ofyllda cirklarna på och 
närmast x- och y-axeln (motsvarande modellens PA  och PB) utan kom-
menterar dem i samband med de inomregionala jämförelser som just de 
språkdragen utsätts för i figurens bägge undre koordinatsystem. 

Med början vid origo kan vi först lägga märke till att de nonsensdrag 
som ingick som distraktorer i fråga 6 (nämligen nr 58, 62, 63, 68, 69, 74, 
77, 79, 82 och 84) utan undantag uppenbarar sig just där man vill ha dem, 
med i praktiken 0 procents användning i såväl Nord som Syd. Det 
resultatet gör det om inte annat lättare att lita på de övriga språkdragens 
bruksfrekvenser. Drag som hamnat i utkanten av den svarta klungan är 
30 åki 'åkt', 36 vart död 'dog', 29 di 'de' och 51 hårdknut. Åtminstone de 
tre förra är orienterade efter söderaxeln och kan nog, modellenligt, 
uppfattas som exklusiva dialektdrag i Sörmland. Hårdknut är på gränsen 
mellan att vara ett exklusivt standardspråksdrag och ett i de berörda 
regionerna helt obekant ord. Följer vi diagonalen uppåt stöter vi på 57 
alltjämt 'alltid', 21 bruka 'brukade', 45 vart 'blev', 66 känna igen 'känna' 
och 34 få 'fåtaliga'. Enligt figur 3 bör dessa drag utgöra provinsialismer i 
båda regionerna men det kan man knappast hålla med om när det gäller 
34 och sannolikt inte 66, som jag inte 'känner igen' från Västerbotten 
(betydelseskillnaden är som synes subtil och har kanske förbisetts av 
alltför många informanter). Fortsätter vi upp längs diagonalen måste vi 
för att inte trampa utanför modellen anta att gränsen mellan PAB och 
(PAB) nu passeras, dvs. vi  går in på det område där också riksspråks-
drag av olika halt är fakultativt möjliga. Till alla språkarter i Nord men 
bara till standard- och regionalspråken i Syd tycks (fortfarande under 
förutsättning att de i enkätsvaren avgivna bruklighetsupplysningarna 
ensamma får fälla utslaget) 65 behändig 'näpen' höra. Precis tvärtom 
skulle det förhålla sig med 48 annorlunda. Gemensamma för standard-
och regionalspråken i både Nord och Syd borde sedan vara 85 själv, 22 
brukade, 26 bredvid och 46 blev. Man anar en viss överrapportering av 
riksspråksformer (åtminstone 22 och 46 känns efter min västerbottniska 
intuition exklusivt standardspråkliga), vilket ju inte är ovanligt med den 
här typen av frågelistsdata. Återstående språkdrag framstår i denna 
jämförelse som neutrala riksspråksdrag, antingen gemensamma för alla 
språkarter i såväl Nord som Syd: 67 känna igen, 80 skadlig, 72 grav, 31 
åkt, 44 henne, 60 lika och 71 bro; eller allmänna i Syd men icke-
dialektala (dvs. »inverterade provinsialismer») i Nord: 42 aktar, 54 
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större utbredning och kännetecknas ytterligare av att folk inte så sällan 
tror att de tillhör också neutralt riksspråk (t. ex. komma sig 'lyckas ta 
sig' och blåknut 'hårdknut' i Västerbotten). Inte så sällan är det fråga om 
prosodiska drag (ej representerade i enkäten, jfr dock Wellander 
1973: 35) eller ord och fraser som antingen saknar riks språkliga motsva-
righeter eller är tematiskt knutna till talarnas uppväxtmiljö och intimsfär. 
Kanhända borde termen provinsialism reserveras för dessa språkdrag, 
medan de som används i regionalspråket kunde kallas regionalismer eller 
liknande. För att matcha en sådan uppdelning måste den generella 
repertoarmodellen tillåtas omfatta fyra språkarter. I många regioner har 
dock i praktiken dessa säkert reducerats till tre, genom att regionalsprå-
ket ersatt dialekterna som geografiskt mest begränsade språkart; små-
ningom tar kanske t. o. m. ett regionalt standardspråk vissa angränsande 
regionalspråks plats. Parallellt med den utvecklingen växer antagligen en 
föreställning fram om att det i området inte existerar mer än en språkart 
— med viss inbyggd variation som inbegriper fakultativt bruk av överle-
vande provinsialismer. 
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BILAGA 

4. SÄTT KRYSS I EN AV RUTORNA EFTER VARJE UNDERSTRUKET ORD ELLER UTTRYCK. 

Jag har all- Jag har 	Jag använde Jag har själv Jag har själv 
tid använt 	först på 	iidigore 	aldrig använt inte använt 
uttrycket 	senare år uttrycket 	uttrycket men uttrycket och 
och gör det börjat 	men gör det hört andra 	heller aldrig 
fortfarande använda 	inte längre göra det 	hört andra 

uttrycket 	 göra det 

Ge mej klyporna så jag kan 
hänga upp tvätten. 

Jag ör lammen i hela 
kroppen. 

Vars åkte han?® 

Skäm inte ut dej alltför 
dant!® 

Jag har oätit än.(5-.) 	0 	0 	0 

Vattnet var inte så 	0 
hövligt då. 

Veden har varit skrup i 	0 	0 	El 	Cl 	0 
vinter. 

Vi brukade karta upp på(p) 	0 
räcket och -fitta på dom.=1  

Ska vi käppas? Vi springer 	0 	0 	0 
till stolpen.® 

Tjå dej lite så kommer vi.(5 	0 	EJ 	 0 

Han har hett boken under 1:11 	Cl fl 	 0 
sängen. () 

1) Ska du måsta gå nu?65 	0 	0 	0 EJ 	 0 

m) Pappa kunde sitta och kreta EJ   	0 
barkbåtar i timmar. 

	

o 	0 	0 

	113 	0 	0 

	0 	0 	-0 

15-834153 

0 	0 	0 	0 	0 

0 	0 EJ 	0 	0 

0 	0 	EJ  	0 

	0 	EJ 	0 

Cu är då ett riktigt 
klatter! 

Hon har alltid varit frisk 
men på sista tiden har hon 
blivit knallig. 

Dom dör byxorna får jag 
allt längd° innan du kon 
ha dom. 	070 

Jag kan inte hitta igen® 	0 
cykeln. 

Gå dön från stegen!() 

Kan du jänka dej lite 	0 	0 	0 	0 
så jag får plats? 

Hon sprang åt och fram  
till affären. @D  
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5. STRYK UNDER DET ELLER DE ALTERNATIV INOM VARJE KLAMMER 

SOM NI TROR ATT NI SJÄLV BRUKAR ANVÄNDA NÄR NI TALAR. 

Förr brukade %grannarna ofta titta in efter arbetet. 

(bruka 

bruk 

Jag satt alltid 	jämte 25 in kusin i skolan. 
{utmed 24 

bredvid 26 

akt 
.hem med tåget. 

Och så hade jag en moster som 
t

d

ödde 
vart död 	i Amerika på femtitalet. 
og(B  36 

Grabbarna från Göteborg var kanske mest ,populär 

kt 
Nu aktg sej myndigheterna nog när dom har sett hur det kan 

a a

( 

 

aktar JcZ 

At he°nnr2 h  
ger jag då ingen present. 

9 
När han inte fick följa me 	

(vart 

	

blev 	
han sur. 

{ 

annlessare 
Det ör inte som förr, det ör annorlunda nu för tiden. 

annars© 

1) Nu har du gjort en hårdknut \:51gen, be mamma ta upp den. 
gråknut rc.h 

brakknut 

När vi träffas nu för tiden så byter vi knappt ett ord. 

Mina ungar har aldrig varit särskilt 
if,örtjusta. 	. 

1 goms, 
förtjust 

6. Samma ord eller fras kan användas i flera olika betydelser. De under-
strukna orden och uttrycken till vänster har vart och ett satts in i tre 

olika meningar i vilka de har delvis skilda betydelser. Vi vill veta 

vilken eller vilka av dessa användningar som Ni är bekant med. Ibland 

är betydelseskillnaden ganska liten mellan olika exempel och Ni måste 

därför pröva varje mening mycket kritiskt. Sätt ett S (=själv) vid 

mening eller meningar där ordet används som Ni själv brukar använda det 

och ett A (=andra) vid mening eller meningar där ordet används på ett 

sätt som Ni själv inte gör men har hört andra göra. Sätt ingen markering 

vid övriga alternativ. 

Uppgiften fortsätter på nästa sida. 

Dom© 
c)Dem 	ndrade vad jag egentligen höll på med. 

Di 28 

Han har j 

Vi var så 	lite mån a i familjen så vi rymdes i en etta. 
in ågra 

få® 	331 

go. 
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go Jag har varit intresserad av det alltjämt. 

a) alltjämt 	Så hör alltjämt hade Tre kronors hockeylag aldrig spelat mot 
USA förut. 

Marknadsdämstolen håller alltjämt fast vid sitt tidigare 
utslag. 

@KJ Syskonen ör lika varandra som bär. 
lika 	(DO När du lika går till affären kan du väl köpa kaffe åt mig? 

050 Pojken ör särskilt lika i simning. 

80 Efter en riktig störtskur känns luften ovanligt behändig. 

behändig 	80 Han ör så behändig den dör så jag förstår mig inte på honom. 

g0 Vilken söt och behändig flicka din dotter ör. 

®[]Jag kan inte säga att jag känner igen honom fast vi träffas 

känna igen e.„ 	
varje dog. 

(90Cej käc.ner jag inte igen, har vi verkligen setts någon gång? 

go Inte kan jag känna igen att vi skulle ha träffats någon gång. 

bro 

 

80 Vid sidan av kraftverket har dom grävt en bro att leda timmer i. 

(90 Ställ skorna till höger om dörren ute på bron. 

(t00 Innan bron byggdes var man tvungen att ta färjan. 

grav  

(50!Aånga gröt när den döde sänktes ned i graven. 

80 Över hela gärdet gick en djup grav som man måste hoppa över. 
Vinterfrukten förvarar vi i en rund grav uppe på vinden. 

   

(DOCbm fågelungar som hade fått mat kom sig så sakteliga. 

komma sig  (90 Hon hade tappat nyckeln och kom sig inte in i garaget. 
(50 Kom dej genast hem och hjälp till med städningen! 

°Mom dör kläderna ör alldeles för skadliga om du ska arbeta. 

skadlig 	(5)0 Han verkar nästan bli skadlig när han får veta att jag miss- 
lyckas. 

050Också ett enda glas vin om dagen kan vara skadligt i längden. 

snöra  

(500m skon känns lös får du väl snöra den lite hårdare. 

go Innan man kan snöra fisken måste man se över redskapen. 

go Cm katten inte håller tyst tänker jag snöra ut den på gården. 

   

SODu uppför dej mycket självt när du inte vill hjälpa henne. 

själv 	050 Hon har själv aldrig dragit sig för att arbeta. 

g[] Han vill helst vara själv när han jobbar med läxorna. 
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SUMMary 

Mats Thelander, Provincialisms from an intra- and inter-regional point of view 

The term provincialism has been used by Swedish students of spoken language 
to refer to a linguistic feature or item which is neither standard Swedish nor 
exclusively dialectal, but is used over greater or smaller areas of the country as 
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part of a regional 'inter-language'. This article is about such features and about 
the concept 'provincialism'. In the author's view, our understanding of the 
origins and properties of provincialisms can be improved by examining their 
relationship to a general model of speech varieties, and he elects to define 
provincialisms in relation to a repertoire consisting of local dialects, the regional 
inter-language, and standard Swedish in co-existence. The matter is extremely 
complex, since this model must take account, on the one hand, of the fact that 
any one linguistic feature may belong to more than one speech variety, and, on 
the other, of the fact that any one speaker may have more than one speech 
variety in his individual repertoire. 

We can only expect the entire stock of provincialisms of a region to be used by 
a speaker if the regional inter-language is included in his or her active compe-
tence, whereas people who only speak a local dialect will presumably use that 
particular subset of the area's provincialisms which occur in both the local 
dialect and the inter-language. The gist of this is that in an empirical study of the 
number of informants using various linguistic items in a particular region, it 
should be possible to distinguish true provincialisms from exclusively dialectal 
features and from standard features, especially if the regional centre (where local 
dialect is normally in a weak position) is compared with rural parts of the region 
(where neutral standard language occurs only to a limited degree). A safer test of 
what is provincial and what is standard is of course to compare the frequency of 
use of linguistic features in entirely different parts of the country. 

On this basis, a total of 86 linguistic items are tested in this article with regard 
to their geolinguistic status (i.e. which are dialectal and/or provincial and/or 
standard?). First an intra-regional approach is taken (a comparison being made 
between urban and rural areas of two regions, Södermanland in central Sweden 
and Västerbotten in the north of the country), and subsequently an inter-regional 
angle is applied (the northern region being compared with the central one). Data 
on the use of the various linguistic items is derived from self-reports by up to 67 
informants chosen at random to take part in a survey. Not unexpectedly, the 
results of the study suggest that the hypotheses posited (which were deliberately 
over-simplified) require modification in several respects. Nevertheless the au-
thor regards the results of the study as sufficiently plausible to make the 
approach per se seem justifiable--especially if it helps spark off a discussion on 
the place of provincialisms in a more highly elaborated model of speech varie-
ties. 



Från Rom till lutherdomen 
Några språkliga spår av den 
lutherska reformationen i Sverige 

Av Carl-Eric Thors 

Den reformation i det kyrkliga livet, vilken inleddes under 1520-talet och 
inom några årtionden vållade en skarp brytning med påvestolen och de 
katolska, var inte lika påfallande inom språkbruket. Mycket av den 
medeltida kyrkans termer lever än i dag, t. ex. de stora högtidernas 
namn, benämningarna på kyrkans gudstjänster (ottesång etc.) och 
många termer för kyrkliga befattningar och deras innehavare. Det som 
Peter Skautrup konstaterar i Det danske sprogs historie 2: 246 gäller 
också om kyrkans ord i Sverige (och i den svensktalande delen av 
Finland): reformationen medförde inte någon omedelbar förändring i 
ordförrådet. Det kyrkliga livet fick i språkligt avseende leva vidare. 
Vissa ord kom dock att leva kvar bara i historisk framställning, t. ex. 
munk, nunna, kloster, avlat. 

Märkligt nog är ett par av lutherdomens centrala ord nyinförda. Ett 
sådant är beteckningen för den viktigaste tjänsteinnehavaren i den lokala 
församlingen, nämligen kyrkoherde. Ordet är inte bara nytt på 1500-talet, 
utan det är också ett särsvenskt ord. Den lokala församlingens ledare 
kallas på norska sogneprest; samma ord finns på danska. Svenskan 
brukade ibland sockenpräst under 1500- och 1600-talen, men ordet 
trängdes ganska snart undan av kyrkoherde. Detta ord är en nyskapelse 
inom den svenska kyrkan, såsom jag tidigare påpekat (Thors, Den 
kristna terminologien i fornsvenskan, Studier i nordisk filologi bd 45, 
Hfors 1957, s. 69f.). Ordet förekommer tidigast i mitten av 1500-talet; 
SAOB:s tidigaste exempel är från ett västgötskt dokument 1555 — ett par 
skenbara medeltidsexempel är säkerligen feldaterade i urkundsutgå-
vorna (Thors a. a., s. 70). För den kommande utvecklingen blev det, 
såvitt jag kan se, synnerligen betydelsefullt att ärkebiskop Laurentius 
Petri använde det och att det, tydligen genom ärkebiskopens förmedling, 
upptogs i den officiella kyrkoordningen. Laurentius använder ordet kyr-
koherde i sin stora postilla från 1555: the personer som stadde äro j 
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predico embetet them man kallar kyrkioheerdar och lärare (Postillan 2, 
114 b). Ordet förekommer vidare i Laurentius Petris handskrivna kyr-
koordning 1561 (utgiven av E. Färnström i Samlingar och studier till 
Svenska kyrkans historia, Lund 1956), t. ex. s. 107: Doch skola kyrkio 
heerdanar ganska troliga vndervisa folkett; andra belägg t. ex. s. 150, 
154, 191. Ordet kom också in i kyrkoordningen 1571 och fick därigenom 
en officiell status. — Helt naturligt är det att tänka sig att ordet är en 
översättning av latinets pastor; det märkliga är att det endast förekom-
mer i svenskan. Jämte sokna präster fanns i fornsvenskan termen kirkio 
härra, som väl är en efterbildning av medellågtyskans kirkhere. Ordet 
kirkio härra levde kvar som ä. nysv. kyrkherre och förekommer som 
bekant fortfarande som en folklig term (det är t. ex. ett vanligt ord i min 
hemtrakt i Österbotten). Det kan f. ö. nämnas att »kyrkherre» lever som 
en högst officiell term i nutidens finska, där kirkkoherra är den veder-
tagna beteckningen för den ledande prästen i en församling. 

Bland de centrala orden i den kristna förkunnelsen märks särskilt 
nattvard, som i den nu dominerande betydelsen »brödets och vinets 
sakrament» är en luthersk novation, språkligt sett. Detta är känt sedan 
tidigare, jfr t. ex. Thors a. a., s. 201. Det kan emellertid vara värt någon 
uppmärksamhet, vilka förebilder ordet kan ha haft. I medeltidens kyrko-
latin blev cena (Domini) speciellt beteckning för Kristi sista aftonmåltid 
med lärjungarna, och på motsvarande sätt blev det fornsv. natvardher en 
term för samma »avskedsmåltid», jfr Klosterläsning 346: vm en skära 
thorsdagh tha höghtidhin haldz af vars härra hälghasta natuardh. Stund-
om är cena (Domini) en term för nattvardssakramentet (la Cbie i modern 
franska) och termer med samma språkliga bakgrund förekom i medelti-
dens Tyskland: det medelhögtyska abentzzen var en term för nattvar-
den i sakramental innebörd. Det bör därför ha varit naturligt för Luther 
att använda Abendmahl som en sakramentsbeteckning och för Olavus 
Petri att bruka natvardhen på samma sätt. Olavus har exempel på 
nattvard mycket tidigt, t. ex. i »Swar vppå jtt ochristelighit sendebreff» 
(1527), s. 172: 18 (uppl. 1914): när Christna menniskior halla herrens 
natward, äta Christi lekamen j brödh och dricka hans blodh j wijn, ty så 
är hon aff Christo insatt. — Abendmahl, nattvard och da. nadver ansluter 
sig till termen cena Domini »Herrens aftonmåltid», i motsats till det 
grek. eukharistia (eng. eucharist), egentl. »tacksägelse», och det vanliga 
nylatinska communio (eng. communion) eg. »deltagande». 

Ett minne om den starkare anslutning till det högtyska språket som 
småningom följde under slutet av 1500-talet och 1600-talet har vi i den 
nysvenska termen stift  för »biskopsdöme». Mot slutet av medeltiden 
blev formen stikt, från det lågtyska stichte, vanlig i svenskan, t. ex. — ur 
Söderwalls ordbok — i vpsale stickth (BSH 4: 267, 1501). Samma ordform 
förekom under den äldsta reformationstiden, som man kan se av språk- 
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bruket i Laurentius Petris kyrkoordning 1561, t. ex. s. 162 i editionen 
1956: Han skal teslikest icke flere Prester Ordinera, än behoff görs i 
sakenne i hans stict. Samma form finns i Kyrkoordningen 1571, jfr ibid. 
s. 168 Biscops Stichten. Enligt Hellquist dyker den från högtyskan 
lånade formen stift upp först 1597. 

Av de tre behandlade orden är alltså kyrkoherde en svensk nybildning, 
dock med förebild i lat. pastor, nattvard företräder en ny betydelse, med 
förebild i lat. cena och kontinentens germanska språk, stikt och stift 
visar konkurrensen mellan ett äldre, lågtyskt, och ett nyare, högtyskt 
inflytande. 

SUMMary 

Carl-Eric Thors, From Rome to Lutheranism. Linguistic traces of the Lutheran 
Reformation in Sweden 

This article deals with terms introduced into Swedish by the Lutheran reformers. 
Such words are few, but some of them are important in the Lutheran faith and 
ecclesiastical life. Among the innovations is kyrkoherde 'rector, vicar', an exclu-
sively Swedish term, obviously a translation of Latin pastor. Sw. herde means 
`shepherd', just like the Latin word. 

Swedish nattvard has meant 'Holy Communion' since Reformation times, 
whereas in pre-Reformation Swedish it had the sense of `supper', especially 'the 
last supper of Christ with His disciples'. The change of sense parallels that of 
German Abendessen and of Latin cena (Domini). 

Towards the end of the sixteenth century, the High German form stift for 
kliocese' supplanted stikt, borrowed from Low German and still in use in 
Swedish in the earlier years of the Reformation era. 



Ett par sena lånords väg 
in i svenskan 
Av Gun Widmark 

Det är inte lätt att förutsäga de inlånade ordens uttalsutveckling i sven-
skan. Också de vardagliga tycks kunna följa olika assimileringsmönster. 
Jag har undersökt ett par ord som vi alla säkert betraktar som hemtama i 
språket, kex och kilo. De flesta svenskar uttalar det förra ordet med k-
ljud, det senare med tje-ljud. Vadan denna skillnad? Teoretiskt sett 
borde det senare uttalet kännas som det mera svenska eftersom vi i 
gamla svenska ord har ett av k utvecklat tje-ljud framför främre vokal. I 
praktiken torde de som uttalar kex med k inte ha den minsta känsla av att 
det bryter mot några svenska uttalsvanor. Vi har en del vardagliga ord 
där alla svenskar bekymmerslöst använder k-ljud framför främre vokal: 
keps, kille, kissa, kymig t. ex. (Det sista ordet har jag dock hört uttalat 
med tje-ljud.) Kex är alltså i gott sällskap. 

Skillnaden i uttal tycks inte kunna hänföras till ålder. SAOB:s äldsta 
belägg på kilo är från 1855. Ordet är givetvis en förkortning av kilogram 
där beläggen går tillbaka till 1800. I Dalins ordbok från 1850-1855 saknas 
dock båda ordformerna och mera allmänna lär de inte ha blivit förrän 
metersystemet infördes i Sverige 1878. Kex —  i SAOB skrivet med ä — 
tycks först dyka upp i en rubrik hos Kajsa Warg 1755. Ordboken 
redovisar en rätt brokig samling äldre skrivningar: käcks, käks, kiäx 
1755-1904, kjex 1884, kiks 1823 (i en översättning från danska), käx eller 
kex från 1848 och framåt. Länge fanns tydligen också engelska eller 
halvengelska stavningar: cakes, kakes. 

Kex är alltså det äldre ordet men man har ingen anledning att trycka på 
åldersskillnaden. Också i fråga om kex gäller säkert att det dröjde innan 
det uppfattades som ett allmänt accepterat svenskt ord. Även det saknas 
i Dalins ordbok. Båda orden får ses som relativt unga i vardagsspråk. 

Nu uttalas ju inte kex alltid med k, kilo inte alltid med tje-ljud. Det 
finns en variation som vi kronologiskt någorlunda kan följa. Lyttkens-
Wulffs uttalsordbok från 1889 ger för sammansättningarna med kilo- i 
första hand uttal med k men anger att uttal med tje-ljud förekommer 
»ofta». Samma författares ordlista från 1911 jämställer uttalen. SAOB 
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ger däremot uttal med tje-ljud i första hand och detsamma gäller Svenska 
språknämndens uttalsordlista. Uttal med k tycks alltså ha gått tillbaka. 

Vid kex ger Lyttkens-Wulff 1889 två uttal, ett helsvenskt med tje-ljud 
och kort vokal och ett engelskfärgat med k och lång vokal. Lyttkens- 
Wulff 1911 har fört undan det engelskfärgade uttalet men uppger uttal 
med både k och tje-ljud. SAOB ger i första hand uttal med k men tillägger 
att ordet 'stundom' uttalas på engelskt sätt och att det även kan få uttal 
med tje-. Språknämndens uttalsordlista ger k som huvuduttal men anger 
att även tje-uttal förekommer. Det förefaller alltså som om vid kex det är 
tje-uttalet som har gått tillbaka. 

Vad man frågar sig är om det går att påvisa några geografiska skill-
nader i fråga om de olika uttalen. Det finns uppgifter om sådana skill- 
nader. Tydligast är de uppenbarligen vid kex, där tje-uttal uppges av 
Ingers 1957 (s. 68) från Skåne och av Björseth 1958 (s. 68) från Göteborg. 
I en undersökning bland Uppsalas studenter (Widmark 1972 s. 55 o. 88) 
från olika delar av landet visar sig uttalen med tje-ljud - uppgivna av ca 
1/5 av de tillfrågade - huvudsakligen vara västliga och sydliga. Samma 
undersökning tydde beträffande kilo endast på att uttalet med k var 
ytterst ovanligt. Hellberg 1974 (s. 174) menar dock att det tillhör Cen-
tralsverige. 

Jag har numera ett bättre - om än inte det bästa - material för att 
bedöma utbredningen av dessa ord. År 1967 gjorde jag bland gymnasister 
i tio olika städer en enkät där orden ingick. Enkäten upprepades 1979 i 
sex av städerna. Före utsändandet av den första enkäten gjorde jag 
dessutom en pilotundersökning med ett antal »expertmeddelare», som 
jag i det följande i någon utsträckning kommer att åberopa. I regel var de 
på ett eller annat sätt knutna till dialektarkiv eller till ämnet nordiska 
språk. (Sven Benson hörde till de tillfrågade.) Enkätsvaren redovisas 
nedan. I översikten har medtagits alla uppgivna uttal. Siffrorna inom 
parentes härrör från gymnasister som i minst 6-7 år bott i trakten och 
kan förmodas tala dess språk. 

Enkäterna ådagalägger med all önskvärd tydlighet att tje-uttal vid kex 
har en stark ställning i södra och västra Sverige. Malmö och Göteborg 
visar stor övervikt för dem och de dominerar också i Karlstad. Det inte 
helt obetydliga inslaget av k-uttal visar dock att det regionala uttalet 
ibland stryker på foten för ett uttal som mera har karaktären av riks-
språk. Också utanför södra och västra Sverige finns dock i viss utsträck-
ning tje-uttal. Åtminstone i enkät I är uttalen med k sällan allenarådande. 
Man lägger särskilt märke till de ganska många tje-uttalen i Härnösand. 
Det kan i detta sammanhang vara värt att lyssna till några kommentarer 
som jag fått av deltagare i enkäten. 

Två gymnasister från Linköping som själva använder tje-uttal vid kex 
uppger att uttalet med k är »finare», resp. »finare i vissa kretsar». På 
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Enkät I 
KEX k tj 

Malmö 15 (9) 31(27) (4 dubbeluttal) 
Göteborg 14 (9) 35 (33) 
Karlstad 25 (21) 35 (35) (1 dubbeluttal) 
Linköping 48 (45) 4 (1) 
Eskilstuna 58 (50) 1 (0) 
Stockholm 46 (43) 2 (2) 
Uppsala 52 (44) 0 
Härnösand 39 (30) 17 (11) (1 dubbeluttal) 
Umeå 42 (38) 1 (1) 
Kiruna 41(37) 5 (5) 

KILO k tj 

Malmö 2 (2) 41(33) (1 dubbeluttal) 
Göteborg 1 (0) 49 (42) (1 dubbeluttal) 
Karlstad 1 (1) 58 (54) 
Linköping 3 (3) 49 (46) 
Eskilstuna 2 (0) 57 (50) 
Stockholm 6 (6) 42 (39) (5 dubbeluttal) 
Uppsala 3(2) 49 (42) 
Härnösand 3 (2) 51(38) 
Umeå 9 (8) 35 (32) (1 dubbeluttal) 
Kiruna 2 (1) 44 (41) 

Enkät II 
KEX k tj 

Malmö 8 (5) 29 (26) (1 dubbeluttal) 
Göteborg 6 (7) 30 (29) (1 dubbeluttal) 
Linköping 31(29) 0 
Eskilstuna 46 (41) 2 (2) (2 dubbeluttal) 
Uppsala 36 (31) 0 
Umeå 36 (33) 0 

KILO k tj 

Malmö 0 36 (30) 
Göteborg 4 32 (30) (1 dubbeluttal) 
Linköping 1 30 (28) 
Eskilstuna 3 45 (40) (1 dubbeluttal) 
Uppsala 7 (6) 31(27) (2 dubbeluttal) 
Umeå 6 (5) 31(29) (1 dubbeluttal) 

samma sätt yttrar sig en Karlstadsgymnasist. Liknande bedömningar ger 
också expertmeddelare från Blekinge, Dalarna, Västerbotten och Lapp-
land uttryck åt. Vad som har hänt med tje-uttalet i större delen av 
Sverige är tydligen att det har blivit socialt brännmärkt och bara lever 
kvar som en föga livskraftig undervegetation. Två Uppsalagymnasister 
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anser att det »låter dumt» och den ena tillägger: »som om det kom 
utifrån». Uppsalagymnasisternas reaktion får stöd av ett vittnesbörd 
från en av expertmeddelarna från det centrala Sverige: »Min mormor 
som var skånska sade tjex vilket vi barn fann löjligt.» 

Expertmeddelaren har tydligen inget minne av att uttalet skulle vara 
socialt brännmärkt på orten — det var bara löjligt. Man kan då fråga sig 
varför variantuttalet med tje-ljud kan förefalla löjligt i just detta ord, då 
det säkerligen inte alls stöter i arkitekt och en del andra ord. Förklaring-
en är troligen att ordet är så vardagligt och därför väletablerat. Om man i 
Syd- och Västsverige inte uppfattar uttalet med k på motsvarande sätt, 
hör det säkert samman med att man identifierar det som ett riksspråksut-
tal och av den grunden accepterar det. 

Vid kilo har tydligen överallt tje-uttal en förkrossande majoritet. Lik-
som vid kex existerar dock båda uttalen praktiskt taget överallt. Det 
förefaller som om k-uttalet hade en något starkare ställning i Uppsverige 
än i sydligare delar av landet — det tycks alltså ligga en nypa av sanning i 
Hellbergs ovan citerade bedömning. Trots k-uttalets ovanlighet tycks det 
inte ha råkat ut för någon social deklassering, delvis tvärtom. De Linkö-
pingsgymnasister och den Karlstadsgymnasist som socialt graderade 
uttalen med k och tf vid kex yttrade sig på alldeles samma sätt om 
motsvarande uttal vid kilo. Uttalet med k är finare, åtminstone »finare i 
vissa kretsar». Samma sociala bedömning men sedd från motsatt håll 
ligger nog bakom en annan Linköpingsgymnasists kommentar till k-
uttalet. Han förklarar att det »låter 'märkvärdigt'». 

Om man på ett nu inte längre så aktuellt sätt letar efter abstrakta 
underliggande former och reglerna för deras fonetiska realisation, måste 
uppenbarligen ord och ordpar som kex och kilo vålla betydande bekym-
mer. I båda orden kan k uttalas med både k- och tje-ljud men den ena 
varianten är långt vanligare i det ena ordet, den andra långt vanligare i 
det andra. Svårigheterna diskuteras i Hellberg 1974 (s. 174 f.). Hellberg 
försöker komma till rätta med dem genom att — på ett bredare underlag — 
ställa upp en »variation rule» men tvingas supplera den med »lexical 
marking». Schemat kan översättas till mera konkreta frågor. Varför kan 
k- och tje-ljud växla? Varför har orden gått var sin väg? 

På den första frågan förefaller mig Noreen 1903 (s. 459) ha givit ett 
tillfredsställande svar. I en diskussion av just ordet kilo säger han att 
förändringen till tje-uttal »är af ortoepisk natur, beroende på analogisk 
utläsning af det skrifna ordet». Skriften är alltså för Noreen en sorts 
underliggande form på vilken talets regler appliceras. Tidigare på samma 
sida har han förklarat att k utbyts mot tje-ljud »så snart orden hinna bli 
rätt folkliga». Om man sneglar lite på det material som finns till belys- 
ning av hur initialt k i lånord behandlats och bortser från vissa ord med 
grekiskt ursprung, jfr nedan, så kan man kanske förtydliga Noreens 



Ett par sena lånords väg in i svenskan 239 

framställning på följande sätt. Valet av uttal var ytterst beroende av hur 
det enskilda ordet uppfattades. Sågs det som främmande och i allt 
väsentligt tillhörande skriftspråket, kunde uttalet helt anslutas till skrift-
formen. Ville man däremot se det som levande svenska, lösgjort från den 
utländska bakgrunden, så följde man normala uttalsregler. Den enskilde 
individen bör ha haft stor frihet att ansluta sig till vilken princip han 
uppfattade som rimligast. 

Noreens resonemang förutsätter en tid då de nya orden väsentligen 
möter människorna via skriften och också att k-uttal framför främre 
vokaler känns rätt onormalt. I våra dagar råder ett något annat läge. 
Uttal med k framför främre vokal är som ovan påpekats inte helt ovan-
ligt. Det gäller inte minst egennamn, av vilka redan Noreen nämner en 
hel del. Numera kan man som Hellberg har påpekat (s. 171) bekymmers-
löst anta ett nynamn Kennborn. Skriftens roll som förmedlare av nya ord 
har säkert också tonats ner. Det är vanligt att människor möter nyord 
först i teve. Jag har en stark misstanke att om kilo lånats in först i våra 
dagar, så hade ett uttal med k rätt snabbt stabiliserat sig. 

Växlingen mellan k och tje-ljud i kilo kan teoretiskt ha ytterligare en 
förklaring. Sammansättningarna på kilo- går tillbaka på ett grekiskt ord 
med initialt x där uttal med tje-ljud hade gammal hävd i svenskan, se 
Hof 1753 s. 95 och jämför uttalet av ord som kemi, kirurgi. Möjligheten 
får kanske hållas öppen att i ordets ungdom en och annan av det skälet 
valde tje-uttal. Det torde dock vara en i allt väsentligt riktig bedömning 
att som Noreen gör utan diskussion, uppfatta k-uttalet som det äldre. 
Sammansättningarna med kilo- uppfattades nog som internationella och 
inte i första hand som grekiska då de gjorde sitt inträde i språket. 

Den andra frågan — varför kex och kilo kommit att få olika öden i 
svenskan — får vi söka svaret på i de fakta som ovan har givits. Då de 
kom in i språket, bör de ha betraktats som främmande och uttalats 
därefter. När den främmande stämpeln försvann är tje-uttal naturligt i 
båda orden. Uttal med k kan dock hos många människor ha hunnit bli väl 
rotat, i all synnerhet hos dem som visserligen accepterade orden som 
svenska men samtidigt inte upphörde att sätta dem i förbindelse med 
deras främmande bakgrund. Uttalen med k kom väl därför att framstå 
som mera bildade och därigenom mera prestigefyllda. I kilo tog svensk-
heten i regel överhand över bildningen. Kex gick i större delen av 
Sverige den motsatta vägen. Uttal och stavningar vittnar om att samhö-
righeten med det engelska ordet länge hölls levande. Det dröjde väl 
också innan kex från mamsell Wargs kokbok sjönk ner till att bli alle-
mansföda. Ordet kex bör alltså ha startat och länge hållit sig kvar högre 
upp på den sociala skalan än kilo och det kan ha varit avgörande för den 
olika utvecklingen. Alla kunde skaffa sig något kilovis men det var länge 
bara somliga som kunde skaffa sig kex. 
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Det är rådligast att inte dra några mera generella slutsatser av enbart 
två ord. De illustrerar dock väl dialektgeografins gamla påpekande att 
varje ord har sin egen historia. Samtidigt tillåter de oss att blicka in i 
denna historia. I åtminstone mycket grova drag kan vi följa de bakomlig-
gande utvecklingar som lett fram till ordens nuvarande former. En 
närmare granskning tonar uppenbarligen ner olikheterna. Båda orden 
visar så att säga i botten en tendens att anta tje-uttal, en tendens som jag 
i anslutning till Noreen vill tillskriva ett i äldre tid naturligt uppläsnings-
uttal av analogisk art. Vid sidan av denna tendens har — också vid båda 
orden — en annan gjort sig gällande: att markera orden som inlånade 
genom att bevara uttalet med k. Den uttalsvariation som på så sätt kom 
till stånd kan antas ha varit av social art till att börja med. Ännu i våra 
dagar kan man tydligen skymta svaga antydningar till en social skiktning 
uttalsformerna emellan. Denna sociala skiktning hade möjligen framstått 
klarare om det material som jag bygger på hade varit socialgrupperat. De 
uppenbaraste skillnaderna numera är dock de regionala, även om de inte 
är absoluta. Helt påtagligt gäller detta visserligen bara vid kex men även 
vid kilo tycks vissa — om än små — regionala skillnader förekomma (som 
rester av i äldre tid mera markerade förhållanden?). 

Det material som står oss till buds är uppenbarligen för grovmaskigt 
för att man skall kunna följa vägen från social till regional variation. En 
ganska rimlig gissning torde emellertid vara att prestigeuttalen har haft 
lättast att etablera sig i huvudstaden och även spridas därifrån. Att 
spridningseffekten blev stor vid kex, liten vid kilo vill jag som antytts 
tillskriva sociala skillnader i ordens frekvens. Västra och södra Sveriges 
motståndskraft mot prestigeuttalen hör sannolikt samman med att dessa 
landsändar hade egna stora centra, Göteborg och Malmö, där de mera 
folkliga uttalen med tje-ljud kanske tidigt kom att accepteras som natur-
lig norm. Härnösand har kanske på liknande sätt varit ett fäste för en 
lokal uttalsnorm i Norrland. De ganska många tje-uttalen vid kex kunde 
reflektera äldre förhållanden. Uttalsuppgifterna i övrigt från nordligare 
delar av landet — gymnasisters och expertmeddelares — tyder dock på att 
en sådan lokal uttalsnorm har haft svårt att hävda sig gentemot central-
svenska värderingar. 
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SUMMary 

Gun Widmark, How two recent loan-words found their way into Swedish 

Variation in the pronunciation of two relatively recent additions to the Swedish 
word stock, kex `biscuit, cracker' and kilo `kilo(gram)' , was studied by giving 
upper secondary school students in various parts of Sweden two questionnaires 
to fil in. Both words can be pronounced with either initial [k] or [g], but the two 
alternatives have different patterns of distribution in the two words concerned. 
In the case of kex the former pronunciation is the commoner, the latter being 
found chiefly in western and southern Sweden. As for kilo, initial [g] is the more 
usual pronunciation throughout the country, while [k] is fairly rare, though 
somewhat commoner in central and northern Sweden than elsewhere. Initial [g] 
can, as Noreen has suggested, be regarded as a popular pronunciation and traced 
to what at one time was a natural orthoepic pronunciation, analogically following 
the rules relating the spelling and pronunciation of native words. The [k] pronun-
ciation is assumed to have originally been a non-popular form and to have 
underlined the fact that the words were felt to be loans. A variation in pronunci-
ation which was initially determined by social factors could subsequently be-
come regional in distribution, presumably because prestige pronunciations have 
most readily established themselves in Stockholm and spread from there 
throughout the country. The fact that the popular pronunciation has come to 
prevail in the case of kilo but not that of kex I would link to the fact that the 
phenomenon kex—the biscuit or cracker as such—was for a long time less 
familiar to the population at large than the kilogram. 
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Björn Collinder 
1894-1983 

I denna minnesruna behandlar jag framförallt Björn Collinders insatser 
för samerna och deras språk och kultur. Det är ofrånkomligt att djupt 
personliga upplevelser av honom och hans verk avspeglas i minnesor-
den. Svenska landsmål är enligt min mening den rätta platsen för denna 
minnesteckning. 

Ett av de första minnena jag har av Björn Collinder är från en liten 
torvkåta i Rensjöns storviste, den minsta och rökigaste i vistet och 
bostad för hans språkmästare Rudna Bietti, Per Andersson Pokka. Och 
så en tjock bok på ungerska, som han läste i, liggande på magen för att i 
någon mån undgå röken, som fyllde kåtan under rökfånget, medan 
Rudna Bietti vilade sig från den intensiva utfrågningen. Jag var lärare då 
i sommarskolan i Rensjön. På ledig tid tragglade jag på en linguaphone-
kurs i franska på gamla stenkakor och vevgrammofon i min rökkåta för 
den i fjärran hägrande studenten. Då skulle läraren bo i rökkåta för att 
föregå med gott exempel för det folk, som enligt statens dåvarande 
samepolitik för sitt eget och fäderneslandets bästa för alltid borde förbli 
kåtornas folk. 

Det var 1930. Björn Collinder var docent i finsk-ugriska språk, hade 
jag fått veta, då en gemensam vän, kyrkoherde Johannes Eklund, hade 
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presenterat oss för varandra en gång i Kiruna kyrka där jag just då övade 
koraler på orgel. 

Några år gick och Björn blev professor och gav höstterminen 1935 en 
kurs i fonetik, varvid jag för det mesta var ensam elev. Det blev en 
grundlig genomgång av hur och var i talröret språkljud bildas, med 
tillämpningsövningar på mitt modersmål och med användande av det 
finstämda finsk-ugriska transkriptionssystemet. Jag fick klart för mig, att 
de ljud som betecknas med bokstäver strängt taget är ett slags milstolpar 
i ett continuum som orden och talet utgör. Senare blev det en jämförande 
genomgång av de uraliska språkens släktskap på grund av den gemen-
samma ordskatten. 

Björn Collinder hade en oerhört omfattande kännedom om språk 
överhuvudtaget. Hur många språk han talade flytande höll han nog inte 
själv räkning på. Jag kunde konstatera hans grundliga kunskaper i flera 
samiska dialekter och hans praktiska färdighet i att tala dem. Han 
böljade sina fältforskningar omkring 1925. Det första större arbetet 
rörande samernas språk är en beskrivning av ljudläran i det idiom som 
talas av skogssamerna i Gällivare, närmare bestämt i trakten av Vitträsk. 
Det blev en licentiatavhandling som trycktes ett tiotal år senare under 
rubriken Lautlehre des waldlappischen dialektes von Gällivare (Me-
moires de la Socia finno-ougrienne nr 74. 1938). Hans fältforskning var 
inte utan strapatser. En gång i Vitträskområdet hade han gått vilse men 
räddades av folket i den by som han var på väg till och där man saknat 
honom. 

Björn Collinder fortsatte sina fältuppteckningar i Norrkaitum i Gälli-
vare hos språkmästare som Johan Eriksson Venni och Erik Mickelsson 
Marsja. På Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) förvaras 
en uppteckning av renskötselnomenklaturen, gjord 1926 och omfattande 
29 folioblad.1  Om tillkomsten av densamma berättade han, att Venni 
hade föreläst för honom och han hade bara behövt anteckna. — »På så 
sätt ha samerna utformat ett flerdelat namngivningssystem, som sätter 
dem i stånd att kort och noggrant beskriva varje enskild ren i en aldrig så 
stor renhjord. Det kan inte vara tu tal om att detta är en vetenskaplig 
insats av hög rang», skriver han i uppsatsen Lapparna som kulturfolk 
(Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1941. Arg. 17.). 
Orduppteckningarna från Norrkaitum är den största ordsamling, som 
gjorts av någon samisk dialekt inom Sverige. Snön hade fallit i oktober i 
Gällivare, då Björn återvände till Uppsala, enligt en uppgift, som jag 
nyligen erhållit av Carl Johansson, som tjänstgjort som lärare vid som-
marskolan i Tjuonajokk och kände Venni och Marsja. Men först hade 
han måst åka skidor åtta mil till Fjällåsens järnvägsstation, förmodligen 

I  ULMA 1225:3. Publicering planerad i SyLm 1984. 
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bärande den dyrbara samlingen av orduppteckningar på ryggen. Dessa 
ingår som ett viktigt element i den ordbok över lulesamiska, som utarbe-
tades av Harald Grundström. Björn inspirerade Grundström till detta 
verk och skaffade fram penningmedel till det. Han publicerade också 
själv en del av sina fältuppteckningar. Främst bör nämnas en beskrivning 
av den lapska dialekten i Jukkasjärvi, som utkom 1949 under rubriken 
The Lappish dialect of Jukkasjärvi. A morphological survey, skriven 
alltigenom med noggrann fonetisk transkription. Den grundar sig på 
uppteckningar gjorda 1930 (jfr ovan). I samband med denna bok upplev-
de jag intensivt det världsomspännande i språkvetenskapen, då jag i 
Canada blev bekant med en ung språkforskare — med rumänska som 
specialitet — som intensivläste den och bildade sig en detaljerad uppfatt-
ning om det idiom, som samerna i Jukkasjärvi och framförallt i Rautas-
vuoma sameby talar. Sydsamiska kom Collinder att närmare studera 
under sin professorstid, framförallt dialekten i Härjedalen, varifrån han 
publicerade språkprov och en ordförteckning med titlarna Lappische 
Sprachproben aus Härjedalen. Mit einem Abriss der Nominal- und Ver-
balbeugung (Uppsala 1942) och Lappisches Wörterverzeichnis aus Här-
jedalen (Uppsala 1943). 

Redan 1942, mitt under andra världskriget, började fonogramupptag-
ningar organiserade av Collinder. (Jfr SvLm 1978/1979 s. 139 ff.) Språk-
prov och jojkar inspelades. Det var vid midsommarhelgen i Ljusnedals 
bruk i Härjedalen. Han lyckades få björnjojkar dokumenterade efter den 
gamle björnjägaren Nikolaus Nilsson från Glen. Denne hade i sin ung-
dom fällt björnar och varit med om björnriter. 

Det blev mig förunnat att vara med om flera av ULMA: s grammofon-
expeditioner, första gången i min egen hemtrakt, i Arjeplogs kyrkby på 
februarimarknaden 1943, där bl. a. Jon Eriksson Steggo jojkade ett åttio-
tal jojkar med ramberättelser. Senare utskrevs Jon Eriksson Steggos 
jojkar med texten redigerad av Harald Grundström och musiken tran-
skriberad av A. 0. Väisänen och gavs ut i tryck: Lapska sånger I. Jonas 
Eriksson Steggos sånger. Uppsala 1958. (Skrifter utg. gm  Landsmåls-
och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. C 21.) Fyllda av minnen är också 
inspelningarna efter Per Andersson från Gibdno vid Tjeggelvas. Det 
skedde i Lövnäs.2  Gibdno Pieras repertoar omfattade över hundra joj-
kar, de flesta personjojkar, musiknamn, musikaliska identifikationer av 
länge sedan avlidna personer, framförallt från Barturte och Tjeggelvas- 

2  Petrus Laestadius' Rappen (nybygge), se bl. a. Journal af Petrus Laestadius för första 
året af hans tjenstgöring såsom missionär i Lappmarken. Sthlm 1832 ss. 314f., 323, 371 f. 
Citerad efter faksimil av originalupplagan. (Skytteanska samfundets handlingar No. 15: 1, 
Umeå 1977.) Laestadius' vän och följeslagare kateketen Lars Pehrson var morfar till Per 
Gibdno, som i andra sammanhang berättat traditioner som han hört av sin mor, Tjalmehtis 
Ahkka. 



246 Björn Collinder 

området. Och en påskhelg i Karesuando inspelades bl. a. en luohte, där 
man känner igen strukturen i Olof Sirmas jojkar, nämligen att en »strof» 
börjar med slutstavelsen i den föregående. Också inspelningar där Björn 
inte var med var på förhand planlagda av honom, så t. ex. de i Saxnäs 
och Dikanäs i Vilhelmina, då bl. a. Torkel Larsson Krojk från Röberg 
fyllde skivsida efter skivsida med berättelser på sydsamiska. 

Redan tidigt hade Björn Collinder mött Torkel Tomasson, utgivare av 
och redaktör för Samefolkets Egen Tidning (SET), ett kvartalsblad som 
började 1918, senare utgiven under titeln Samefolket (Sf). De blev goda 
vänner och Björn var ej sällan medarbetare i SET. Den första artikeln 
(SET 1933: 13) innehåller märkligt nog ett förslag till ett skiljningsgärde 
av en typ som används i australisk fårskötsel och som enligt honom med 
statliga medel borde prövas i Rautasvuoma sameby. År 1934: 30ff. finner 
vi en artikel rörande den samiska kulturminnesvården, utmynnande i 
ett förslag till ett samiskt centralmuseum (vilket först nu i våra dagar 
håller på att förverkligas i Jokkmokk). »Den som arbetar på att bevara 
minnena av fädernas gärningar gör ett Gudi behagligt verk och handlar i 
fjärde budets anda», står det i de avlutande raderna. År 1935:20 skriver 
Collinder i en anmälan av Dag Strömbäcks gradualavhandling där denne 
påvisar samiskt inflytande på nordbornas folktro och religion: »Inget 
folk är för ringa att kunna dra ett strå till den stora stacken.» I artikeln 
diskuterar han de ömsesidiga påverkningarna mellan samernas och nord-
bornas kulturer. Samma år s. 31, anmäler han Konrad Nielsens stora 
ordbok över nordsamiskan, det »språk som Johan Tuuri, Pedar Jalvi, 
Anders Larsen och Isak Saba diktat» på. År 1936: 32 skriver han om 
samernas landamären, dvs. Finnmarken i Norge, och 1940:26 finner vi 
dödsrunan över Torkel Tomasson, om hans insatser för samernas rätt 
och som redaktör för SET, »uppfylld av osjälvisk nitälskan för sina 
stamfränders förkovran i det gemensamma fosterlandet». Vid den första 
nordiska samekonferensen i Jokkmokk 1953 höll Björn ett föredrag där 
han framhåller det samiska modersmålets betydelse för den samiska 
kulturens över- och fortlevnad. 

Beundransvärt är det tal som Björn Collinder höll midsommardagen 
1942 i Ljungdalen på den sydsamiska dialekten i Härjedalen. Där plä-
derar han för sydsamiskans renässans och omnämner Anders Fjellner, 
som var från Härjedalen, och hans diktning samt ungraren Halåsz' 
uppteckningar av sydsamisk folklore (Sf 1971: 80). I en artikelserie i Sf 
1972 (s. 126, 167, 227f.) berättar han på nordsamiska ur samernas 
historia, som han så förtjänstfullt tidigare behandlat i flera böcker. 

I SET 1932:30 f. anmälde Gustav Park en mindre bok av Björn Col-
linder: Lapparna. Deras kultur och arbetsliv. Den ingår som nummer 352 
i studentföreningen Verdandis småskrifter. Avslutningsvis skriver anmä-
laren: »Det har därför överraskat anmälaren på ett angenämt sätt, att 
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docenten Collinder i sin ifrågavarande bok dokumenterat sig som en 
pålitlig kännare av samiska förhållanden, som svenskar i gemen eljest ha 
så svårt att förstå». 

År 1949 utgav Björn på engelska en bok om samerna under rubriken 
The Lapps i stort sett med samma innehåll som den fyra år senare 
utgivna Lapparna. En bok om samefolkets forntid och nutid (Sthlm 
1953). Kapitelrubriker som Samernas historia, Lapska språket, Renen, 
Nomadismen, De gamla gudar, Offer, Extas, Björnfesten, Konst och 
litteratur ger en uppfattning om innehållet. I det sistnämnda kapitlet är 
han bl. a. den borne översättaren av Olof Sirmas jojkdikter hos Johannes 
Schefferus, Anders Fjellners Solsönerna och Isak Sabas Såmi soga låvlla 
(Sameättens sång). Jag återger första strofen i den sistnämnda både på 
samiska och i Collinders översättning för att visa hur han utnyttjat 
allitterationen: 

Guhkken davvin dåvggaid vuolde 
sabma suolggai Såmi eatnam: 
Duottar leabba duottar duohkin, 
jåvri seabba jåvrri lahka, 
Uhkat 61ggiin éorut Uaruin 
allanaddet almmi vuoståi: 

åvvet jogat guvvet vuovddit, 
cåhket ceakku stålli-njårggat 
måraideaddji mearaiddii.3  

Nordvart nedom Karlvagnen 
ser du Samelandet skymta: 
Fjäll bak fjäll i fjärran blåna, 
sjöar sträcka sig vid sjöar, 
bergens branter, fjällens toppar 
höja sig mot själva himlen; 
bäckar brusa, skogar susa, 
tvärbrant stupa stålgrå uddar 
stävande mot stormigt hav. 

Och så några ord om Björn Collinders ortnamnsuppteckningar. På 
grundval av dessa och uppteckningar av bl. a. Harald Grundström utgav 
han 1964 Ordbok till Sveriges lapska ortnamn. Själva ortnamnsförteck-
ningen, som upptar huvuddelen av boken och har rubriken Lapska 
ortnamnselement och ortnamn, föregås av specialordlistor om djur- och 
växtnamn, topografiska termer, personnamn, ord för människor och 
övernaturliga varelser, anatomiska och patologiska termer, adjektiv, 
nordiska lånord, finska lånord. På så sätt inringas behändigt ortnamnen 
och de element som ingår i dem. 

Denna artikel vill som sagt i första hand redogöra för Björn Collinders 
insatser för samernas språk, historia och kultur. Framhållas bör dock 
också att han, innan han började sina studier i finsk-ugriska språk, 
företrädesvis lapska och finska, hade fått en grundlig vetenskaplig skol-
ning i nordiska språk. Han talade ofta om Adolf Noreens lärar- och 
forskarpersonlighet. Såväl diakronisk som synkronisk språkforskning 
blev han väl insatt i. Han skrev viktiga verk både i jämförande uralisk 
språkforskning och i frågan om möjlig ursläktskap mellan indoeuro- 

3  Enligt 1978 års av samerna själva fastslagen transkription av nordsamiskan. 
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peiska språk och uraliska språk — för att inte tala om lånord och deras 
vittnesbörd om gamla kulturkontakter. Vissa överensstämmelser mellan 
de båda språkätterna ansåg han kunna bäst förklaras på grund av ur-
släktskap.4  

Ett standardverk är handböckerna i uralisk språkvetenskap. Den del 
som behandlar ordskatten är en lätthanterlig handbok (Fenno-Ugric 
vocabulary. An etymological dictionary of the Uralic languages 1955 och 
Survey of the Uralic languages 1957). För mig är listan över samiska ord 
och deras historiska släktskap med likbetydande ord i frändespråken av 
särskilt värde. I synnerhet vokabler som visar sig finnas endast i samis-
kan och de samojediska språken är spännande, eftersom de öppnar 
nästan hisnande perspektiv såväl bakåt i tiden som österut i det geogra-
fiska rummet. 

Det är naturligt, att Björn Collinder genom sin omfattande språkkän-
nedom följdriktigt kom att behandla allmän språkvetenskap. Som emeri-
tus föreläste han i flera år i detta ämne. 

År 1964 utkom en bibliografi över Björn Collinders skrifter under åren 
1921-1964. Den omfattar 222 nummer. (I: Sprachverwandtschaft und 
Wahrscheinlichkeit. Uppsala 1964). Under de tjugotal åren därefter pub-
licerade han viktiga verk, bl. a. Svensk ordhjälp för skolorna och den 
skrivande allmänheten och Svensk språklära. 

Björn Collinders gärning som akademisk lärare upplevde jag på nära 
håll. Den kännetecknades av förlossningskonst på högsta nivå. Han 
omslöt sina elever med en varmhjärtad medmänsklighet. Polyhistorn och 
polyglotten hade intresse och tid att inte minst genom personligt um-
gänge i sitt hem locka fram det säregna hos envar av sina lärjungar, till 
fromma för vetenskapen och »vetenskapernas republik». Mycket läs-
värd och lättläst är nämligen uppsatsen med rubriken Språkforskningens 
plats i vetenskapernas republik, där Collinder framlägger sin syn på 
språkvetenskapens plats i vetandets värld. Se Kungl. Vetenskaps-soci6 
tetens Årsbok 1958, ss. 55-69, särskilt s. 59f. Filologin, dvs. textgransk-
ning och texttydning, omfattar även tydning av talade texter. Filologen 
måste sätta in texten i dess tids- och kultursammanhang för att kunna 
tyda den rätt och filologin har därför ett djuptliggande samband med 
kultur- och lärdomshistorien. Språkets betydelsesida hör ihop med psy-
kologi och filosofi. Ljudläran har en sida, som kan klarläggas endast med 
naturvetenskapliga metoder. Språksociologi är analog med studiet av 

4  Arbeten som behandlar dessa frågor är Indo-uralisches sprachgut. Die urverwandtschaft 
der indo-europäischen und der uralischen sprachfamilie (1934); Introduktion i språkveten-
skapen (1941); Deskriptiv och historisk språkforskning (1943); Zur indo-uralischen Frage 
(1954); Hat das Uralische Verwandte? Eine sprachvergleichende Untersuchung (1965); Pro 
hypothesi uralo-altaica (1977); Die urgermanischen lehnwörter im finnischen jämte Supple-
ment und wortindex (1941). 
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växt- och djursamhällen. Jag låter Björn Collinder själv avsluta denna 
minnesruna med ett citat ur den nyssnämnda artikeln. 

»Det är lätt att göra den iakttagelsen, att de språk som talas på 
jordklotet är inbördes olika, men om man tränger litet djupare frapperas 
man av att de i grund och botten är så likartade. Låt oss bara ta fasta på 
att vilket språk som helst kan skrivas med bokstäver och att det för 
ändamålet inte behövs mer än några tiotal tecken, medan det däremot 
kan stöta på stora svårigheter att på papperet adekvat återge spädbarnets 
joller eller näktergalens sång. Den enkla förklaringen till att ett språk 
vilket som helst kan återges för ögat med ett fåtal tecken ligger däri, att 
det mänskliga talets stoff är rationellt skiktat. Det finns i varje språk ett 
mycket begränsat antal artikulationer genom vilka ett motsvarande antal 
språkljud frambringas. Vart och ett av dessa språkljud taget för sig är i 
någon mån variabelt, men det utgör likvisst en enhet, och dessa enheter 
är distinkta på samma sätt som de olika vimplar som sjömännen nyttjar 
när de signalerar till varandra. Det är just denna systematiska uppbygg-
nad av det språkliga teckensystemet som åsyftas, när man säger att det 
mänskliga talet är artikulerat i motsats till andra vertebraters läten.» 

Israel Ruong 

SUMMary 

Björn Collinder was professor of Finno-Ugrian languages, especially Lappish 
and Finnish 1933-1961. The enormous scope of his scientific production is 
evident from the bibliography over his works which is included in the jubilee 
volume "Sprachwissenschaft und Wahrscheinlichkeit" published on his 70th 
birthday on the 22nd of July, 1964. Of these works a small number are mentioned 
in the obituary above. His linguistic knowledge was incomparable and he spoke a 
large number of languages fiuently. As an academic teacher he practised the 
maieutic art of teaching on the highest level and was able to draw out the special 
talents of each of his students. 

In the obituary above, Björn Collinder's achievements for Lappish language 
and culture are particularly stressed. He spoke several Lappish dialects and 
published a !arge number of descriptions of Lappish idioms. His field work 
included a considerable collection of Lappish vocabularies, Lappish place-
names, phonographic recordings of Lappish dialects and Lappish folk music, 
which he did in the nick of time, thereby rescuing invaluable cultural information 
for research and posterity. He had a high opinion of the Lapps as bearers of a 
unique culture. In the essay "Lapparna som kulturfolk" (The Lapps and their 
culture) he describes the nomenclature of Lappish reindeer husbandry as a 
scientific achievement comparable with LinnCs plant taxonomy. 

Björn Collinder published unsurpassed handbooks about the Uralian lan-
guages and in several works discussed the probable original relationship between 
the Uralian and the Indo-European languages. He was a skilful and prolific 
translator of Greek dramas, of Old English and Old Islandic as we!! as Shake-
speare's dramas, and of works in Lappish and Finnish. His translation of the 
Finnish folk epic Kalevala is famous. 



Ingemar Ingers 
1902-1983 

Förre arkivarien vid Landsmålsarkivet (nu Dialekt- och ortnamnsarki-
vet) i Lund fil. dr Ingemar Ingers avled den 5 juni 1983 i en ålder av något 
mer än 81 år. Därmed gick vår störste kännare av skånska dialekter, 
skånska ortnamn och skånsk kultur i allmänhet ur tiden. 

Ingemar Ingers var född i Tottarp den 23 april 1902. Hans morfar och 
far var rektorer vid Hvilans folkhögskola, där det fanns en miljö som 
säkerligen bidrog till att Ingers' intresse för dialekter tidigt väcktes. Som 
ung student kom han 1920 till Lund och började läsa nordiska språk. 
Kort tid senare började han deltaga i Skånska landsmålsföreningens 
insamlingsarbete, och 1921 anställdes han som dialektupptecknare. Från 
1925 fick han därjämte i uppdrag att ordna föreningens samlingar. År 
1930 tillkom den statliga institutionen Landsmålsarkivet i Lund, och 
Ingemar Ingers tillträdde en tjänst som först amanuens och senare 
arkivarie — trots bemödanden från arkivets sida fick han aldrig den 
välförtjänta uppmuntran för sina insatser som en utnämning till förste 
arkivarie hade inneburit. Han gick i pension 1968. Vid sidan om tjänsten 
var han 1942-1969 sekreterare i Sydsvenska ortnamnssällskapet och 
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1942-1962 redaktör för sällskapets årsskrift. Han var vidare ombud för 
Riksantikvarieämbetet och Skånes naturskyddsförening och en av de 
främsta krafterna i Bara härads hembygdsförening. 

Ingemar Ingers tilldelades 1978 Staffanstorps kulturpris. År 1981 er-
höll han Skånska Dagbladets då nyinstiftade kulturpris, och samma år 
hyllades han av Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 
genom att förlänas Gustaf Adolfs-medaljen. 

Med Ingemar Ingers' bortgång avslutades en unikt helgjuten och kon-
sekvent forskargärning. Som nämns ovan började han tidigt uppteckna 
skånskt folkmål, och han förblev det skånska trogen livet ut. Hans 
specialområde var de sydvästskånska dialekterna; år 1939 disputerade 
han på avhandlingen Studier över det sydvästskånska dialektområdet, 
ett gediget lärdomsprov i den tradition som initierades av Ernst Wig-
forss' arbete om södra Hallands folkmål. Doktorsavhandlingen utgör 
bara en liten del av hans sällsynt rika författarskap. Ett kvantitativt mått 
på hans väldiga produktion får man i en nyligen utarbetad bibliografi 
över hans tryckta skrifter, vilken omfattar omkring sexhundra nummer. 
Och hans insatser som författare är i sin tur bara en del av hans 
verksamhet till vetenskapens fromma. Som kunskapskälla och inofficiell 
handledare för forskare i nordiska språk på alla stadier, i Lund och 
annorstädes, var han väl så betydande. Ingemar Ingers tvekade aldrig att 
dela med sig av det encyklopediska vetande om skånska förhållanden 
som han med tiden förvärvade och förmådde förvara i sitt osvikligt 
effektiva minne. Alla, det må ha rört sig om en försagd nybörjare på 
forskarbanan eller om en vittberömd profes§or, kunde räkna med samma 
bemötande när de ville ha hjälp: med gammaldags hövlighet och en 
ibland nästan självutplånande försynthet ställde Ingemar upp med 
precisa, uttömmande och alltid korrekta svar. Själv minns jag tacksamt 
med vilken finess han under mitt licentiandarbete lyckades handleda mig 
i en dialekt som jag borde ha känt bättre än han, den som talas i min egen 
hembygd. 

Blidheten och försyntheten hos Ingemar Ingers uteslöt inte ett hett 
känsloengagemang, som kunde ta sig uttryck i en skarp kritik av företeel-
ser som väckte hans motvilja. Intolerans mot dialekter, dilettantiska 
ortnamnstolkningar och förstöring av det skånska kulturarvet hörde till 
det som fick honom att reagera snabbt och intensivt. Och intresset för 
det skånska hindrade inte verksamhet på helt andra områden: han var 
livligt intresserad av kyrkliga frågor, och under andra världskriget gjorde 
han sig känd som en klarsynt motståndare till den nazistiska ideologien. 

Som arkivarie vid Landsmålsarkivet i Lund kunde Ingemar Ingers 
uppleva glädjen att hans stora intressen väl lät sig förena med hans 
arbetsuppgifter. Hans insatser för arkivet kan knappast mätas. Det kan 
räcka med att nämna att han har berikat arkivet med närmare 300 000 
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uppteckningar, främst givetvis från Skåne, och att hans signatur, I I—s, 
på dialektlapparna samtidigt är en kvalitetsgaranti: här vet forskaren att 
han kan lita på allt, på uttalsuppgifter såväl som på betydelsebeskriv-
ningar och fraseologi. 

Ingemar Ingers' dialektverksamhet fortsatte långt efter pensionering-
en. Ännu under sin sista sjukdomstid gjorde han på sjukhuset uppteck-
ningar av rumskamratens språk. Först under slutveckorna minskade 
engagemanget. Då, berättas det mig, vände han blickarna helt åt ett 
annat håll. 

Bengt Pamp 

Sunamary 
The former archivist at The Institute of Dialect- and Place-Name Research, 
Lund, Doc. Phil. Ingemar Ingers, died on the 5th of June, 1983, at the age of 81 
years. He was our greatest expert on Scanian dialects, Scanian place-names and 
Scanian culture in general, and devoted most of his life to these subjects. His 
immense production can be illustrated by the fact that a recently compiled 
bibliography over his printed publications comprises more than six hundred 
entries. But this is merely a fraction of his scientific achievement. As archivist he 
made more than 300 000 invaluable recordings, especially from Scania. His 
encyclopedic knowledge and to the end unerring memory made him a valued 
guide to generations of linguists in Lund and elsewhere and an inexhaustible 
source of information about Scania in general. 



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, 753 22 Uppsala, tel. 018/15 63 60. 

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, 
Helgonabacken 14, 223 62 Lund, tel. 046/107000. 

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 1981/82 noteras följande: 

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) 
Av trycket har utgivits: Levander t — Björklund, Ordbok över folkmålen i övre 
Dalarna, h. 20 (labb-ljute) och h. 21 (ljutfågel-lövåma); Klintberg t — Gustavson, 
Ordbok över Laumålet på Gotland, h. 18 (illustrationer till bd III), h. 19 (stab-
ba—styv) och h. 20 (styvaktig—säker); Hasselbrink, Sildlappisches Wörterbuch, 
bd I (Grammatik, å-flytt' edh); Ehn, Wolter, Byordningar från Mälarlänen; 
Svenska landsmål och svenskt folkliv, årg. 104 (årsh. 305). 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) 
Nyexcerpering av material från en sägen- och sagosamling som donerats av 
docent Waldemar Liungman och av material som samlats av Västsvenska folk-
minnesföreningen och Institutet för folklore vid Göteborgs universitet har utförts 
i syfte att sammanställa en realkatalog som gör materialet tillgängligt för forsk-
ning. 
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) 
Fil. dr Magdalena Hellquist tillträdde den 1 april 1982 en tjänst som arkivarie 
efter Tone Dahlstedt som den 9 augusti 1981 lämnat sin tjänst. 

Av trycket har utgivits: Visor i västerbottnisk tradition. I urval av Alf Arvids-
son; Fjellström, Phebe, Väckelsen, folkmusiken och folkrörelserna; Korhonen, 
Olavi, Samisk-finska båttermer och ortnamnselement och deras slaviska bak-
grund. 

Summary 
From the annual reports of the institutes of dialect and folkiore research 1981-82 
The above account summarizes the principal activities of the institutes of dialect 
and folklore research 1981-82. 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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