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Amund B. Larsen.
Eit hundradårsminne.1
Av

INGEBORG HOPF.

Nwst etter Ivar Aasen og Johan Storm er det Amund Bredesen Larsen som har lagt grunnlaget for den vitskaplege målforegranskinga i Noreg. Gjenom »Oversigt over de norske bygdemål»,
som enno er nytta til lxrebok ved Universitetet, er alle som
studerar norsk mål, elevar av han; mange av dei les jamvel
fleire av hans boker. Men det er ikkje berre skriftene til Larsen
som gjer alle som får upplaaring i målforekunne ved universitetet vårt til hans lwresveinar. Dei har og til laararar hatt
menner som bar fått beinveges la3rdom og rettleiding av han, og
som har bygt vidare på verket hans. Nxst etter Ivar Aasen er
det og Amund B. Larsen å takke, um det er so, at norsk målforegransking har ein annan og noko mindre dogmatisk dåm
enn den same granskinga i grannelanda. Nye metodar var heller
ikkje hjå oss i regelen noko avgjerande brot med det gamle, av
di Amund B. Larsen har fyrebutt og i nokon mun — lenge fyre
si samtid — nytta dei fleste av dei synsmåtar i granskinga som
kom i bruk i hans eldre år og i tida frå hans siste produksjon og
upp til våre dagar.
I denne utgreidinga um Amund B. Larsen og livsverket hans
vii eg freiste å gjeva ei utsyn over dei metodar Larsen nytta og
det syn på målvoksteren han hadde. Eg skal og nemne noko um
det tilskotet til den praktiske kjennskapen til målfora som han
har gjeve oss, men kjem ikkje til å gjeta alt han har skrive. Eg
1) Dette arbeidet er nytta til fyrste provefyrelesning for den filosofiske
doktorgra,d, men har fått mange tillegg og sume mindre rettingar.
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vii heller ikkje gjeva nokon biografi av han. Dej viktigaste data
i hans liv og hans viktigaste arbeid er nemnde av D. A. Seip i
»Norsk biografisk leksikon» og Ragnvald Iversen i Arkiv 1929.
Ein stutt sjolvbiografi finst i »Studenterne fra 1866». Larsens arbeid
med bymål er serskilt umtala i Maal og Minne 1929 av D. A. Seip
(s. 4 if.) . Ein bibliografi over Larsens skrifter til 1922 og ei liste
over ferdene hans har S[igurd] K[olsrud] gjeve i Festskrift til
Amund B. Larsen, 1924. Ragnvald Iversen og D. A. Seip gjev
båe ej vurdering av hans vitskaplege arbeid.
Som dej segjer at guten er far åt mannen, slik er den unge studenten som kjem til lxrdomssatet far åt den mogne granskaren.
Difor skal vi sjå noko på dej fyresetnader for si granskargjerning
Amund B. Larsen hadde, då han gjekk ut frå Universitetet i
1878, innpå niogtjuge år gamal, og, som han segjer sjolv, med ein
gong tok på med sjolvstendig gransking av dej norske folkemåla.
Amund B. Larsen var av bondeffitt på far- og morsida. Han var
Udd i Grue i Solor i 1849. Han voks upp i ein heim der alle tala
bygdemål, og segjer sjolv at han tala solungmål dagleg til han
var på lag vaksen, og seinare alltid medan han var heime. Han
var mykje heime i studieåra. Den djupe kjennskapen til landsens
sed og skikk og tenkjevis, som den gode målforegranskaren ly t
ha, fekk han soleis til gjevande. For sjolvstendet i tankelivet hans
har det truleg hatt mykje å segja at han ikkje gjekk lenge på
latinskule, men las mykje heime. Han tok eksamen artium i 1866,
frå Heltbergs skule, og var då bene sekstan år gamal. Han valde
med ein gong filologien til studium. Studietida var nok ikkje
nokor lykkeleg tid for han, det skynar vi av det vesle han sjolv
fortel. Han las mykje, og langt utanum sine eigne studieemne.
Alt som han visste noko um var han forviten etter å here meir um.
Av ikkjefilologiske fag var det botanikken han var gladast i.
Den interessa heldt han uppe heile livet. Det er Larsens kjfflrleik
til analytikk som syner seg ogso i dette. Han hadde dårleg
råd i studieåra, og laut vera heime og vera huslxrar mest annakvart år. Etter hans eigne ord var det likevel ikkje berre pengevanskane han stridde med som tvinga han til å gjeva upp og vera
heime fleire år i renn. Det må og ha vore einsemda og veneloysa
i byen som gjorde at han ikkje heldt ut. Han hadde ingen vener
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der, fortel han, og gav seg ikkje UM å ha nokon heller. Det er
den gamle soga um landsstudenten i byen, i ej tid som var vrangare
enn vår, med di det var fxrre ungdomar som livde under same
kår. I heimbygda hadde han skyldfolk og vener; derifrå henta
han og fyrste giftet sitt. Det er då rimeleg at heimen har vore i
tankane hans ofte, og at han tenkte mykje over Solormålet alt
i studieåra. Einsemda var heller ikkje berre av det vonde; ho
har gjeve Larsen den tid til å tenkje over problem åleine, som
granskaren so vel treng til.
Då Amund B. Larsen kom til Universitetet, var det berre have
til å lxre daude mål, fyrst og fremst latin, gresk og gamalnorsk,
men og andre gamalgermanske mål og sanskrit, som Sophus Bugge
las over. Til eksamen valde Larsen gruppene latin-gresk og norsktysk. Den klassiske filologien valde han truleg ikkje av di han
elska latin so varmt — han fekk ikkje gode vitnemål i dette faget
til artium og embetseksamen —, men av di han må ha nytta
mykje av del fyrste studieåra til å lesa dej klassiske mål. Då han
tok på å studera, var enno det »store philologieum» med prove
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i latin, gresk og gamalnorsk den einaste eksamen han kunne få
taka. Eg trur studiet av den klassiske filologien og dej norrene
tekstene har sett viktige far etter seg i livsverket hans. Stringen8en i metoden som den klassiske filologien nyttar, og den intime
kjennskapen til tekstene har vore med på å gjeva han djup vyrdnad for tilfanget han arbeidde med, har loert han å setja kvart
ordet og kvar bokstaven i teksta i samband med heile teksta og
sjå del ut ifrå ho. Nett slik ser Larsen seinare kvar ovring og kvar
einskildljod i målfore ut frå målforet i det heile, ikkje som einskilde fenomen utan samanheng med einannan.
Larsen tok soleis fyrst til med tekstfilologien, og seinare kom
han til å vigje si arbeidskraft til studiet av del levande måla.
Han hadde oving og metodekunne i båe desse granskingsgreiner.
I sine skrifter nytta han sjolv stodt det skriftmål han hadde lxrt
i barndomen. Ettersom tida gjekk, vart det meir og meir gamalvore. Hans yngre arbeid er prenta med nyare rettskriving, men
sjolve målforinga er um lag den same. Han skreiv ein tung og
klossut stil, som ein skriv eit mål ein ikkje sjolv er uppvaksen i.
Hjå Larsen sjolv var det ej djup kluft millom det målet han var
uppvaksen i og skriftmålet. Dette set merke etter seg i det synet
han hadde på tilhovet millom talemål og skriftmål. Larsen skil
stodt vel millom tale og skrift. Han peikar gong på gong på at ein
lyt vera varsam med å byggje historiske domar um bygdemåla
på dej former ein finn i skrift frå millomalderen. Det har til alle
tider vore soleis, at folk skriv slik dej har lwrt å skriv e, ikkje
slik dej talar (jfr. Larsen i Arkiv XIII s. 244 if). Det eldre
målet som vi kjenner gjenom skrift, kan berre fortelja oss koss
folk skreiv i fyrrtida. I seinare gransking har det vore teke ovleg
lite umsyn til denne synsmåten. Una ein kan tykkje at Larsen
går for langt, og meine at ein kan here mykje ogso um talemålet
i dej framfarne tider ved å studere dej gamle tekstene, er det
sunt å hugse på den store skilnaden det er og lyt vera millom del
tvo ulike slag overleveringar frå eldre tider: dej skrivne tekstene
og det det levande talemålet kan fortelja.
Millom sine lxrarar nemner Larsen med takk Oluf Rygh, Johan
Storm og Sophus Bugge. Det er tradisjon i norske utgreidingar
um målfore, at ein tek med ein bolk um det geografiske kegjet,
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um naturtilhove, nfflringsliv og ferdslevegar i gamal og ny tid.
Ein brukar og fortelja um dej nye og gamle kyrkjelege og verdslege
inndelingane. Vi v«eit at desse tilhova kan ha hatt mykje å segja
for målvoksteren. Dette synet er ein arv frå Amund B. Larsen,
og det må vera mannen som skreiv »Norske Gaardnavne» som
kveikte skynet for »like ting hjå han. Sophus Bugge har sagt um
Rygh at han var ein granskar som »Mede sig fremmed i Gjwtningens gryende Halvlys». Tekststudiet hjå ein slik granskar må
ha styrkt og 'lort den medfodde, austlandske kjoerleiken til det
roynlege, som er so viktig eit drag i det bilete ein får av Amund
B. Larsen.
I si gransking »lo Larsen seg aldri til ro med å registrere og
skipa til tilfanget. Han spor stodt kvifor og korleis tilfanget har
fått den utsjånad det har no. Larsens fantasi, glogge kombinasjon sevne og evne til analyse har ofte vore umtala med vyrdnad. Det var medfodde gåver hjå han, men det er ikkje tvil
um at Sophus Bugge med si fantasifulle gransking, der vidt utsyn
og vågale, men ofte geniale kombinasjonar var samanbundne med
vitskapleg kritikk, ofte må ha nort og styrkt denne naturgivnaden. I fyreordet til boka um Solormålet segjer Larsen og at
Sophus Bugge og Johan Storm har hjelpt han på alle steg i målforestudia. Deira rettleiding er stundom »gået ham således i
blodet» at han ikkje lenger veit um han kan ha hatt sume idöar
frå dej eller frå seg sjolv.
Det var ej heppe for Larsen at han fekk studere i ej tid då det
var eit umbroyte i upplxringa ved det historisk-filosofiske fakultetet. Dej store framstega naturvitskapen hadde gjort i det nittande hundradåret og det realistiske straumdraget i tida snudde
interessa hjå mange målgranskarar i Europa mot den levande
talen og det fysiologiske grunnlaget for han. Fonetikken voks
fram til ein sj olvstendig vitskap med fleire store namn, som Eduard
Sievers (»Grundziige der Lautphysiologie», 1876) og Wilh. Viötor
i Tyskland, Paul Passy i Frankrike, noko seinare Otto Jespersen
i Danmark. Umfram viktig for oss er den engelske fonetiske
skule som vart grunnlagd av Alexander Bell og seinare ford vidare
av Henry Sweet. Johan Storm rekna seg for ein elev av denne
skulen. Det synet på målet fonetikarane hadde, skilde seg klårt
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ut frå s3rnet åt tekstfilologane. Det kan best karakteriserast med
nokre ord av Johan Storm i »Englische Philologie». »Die eigentliche
Sprache ist die gesprochene, und diese besteht aus Lauten». Dei
norderlendske landa fekk og snart granskarar som arbeidde med
fonetikken åt heimemåla sine. I Sverige var det J. A. Lundell,
som sette ihop det svenske landsmålsalfabetet og skreiv um det
i 1878 i fyrste bandet av denne tidskrifta. I Noreg var det Johan
Storm.
Um lag samstundes sigra kravet um upplfflring i dei Magre skulane i naturkunne og levande mål i striden mot den gamle latinskulen. Den nye artiumslina med realfag og engelsk til hovudmål
vart lovfest i 1869. Ho sette nye krav til upplxringa ved Universitetet, og var upphavet til den nye studieskipnaden som vart vedteken i1871. Då vart det for fyrste gongen hove til å taka eksamen i
levande mål — tysk, engelsk, fransk og »modersmaal» (med gamalnorsk). Det var ej lykke for Universitetet at det nett då fekk el
ung kraft som kunne taka på seg å gjeva upplwring både i engelsk
og i romanske mål. Det var Johan Storm. Han var nett heimkomen frå ei studieferd til Frankrik, Spania og Ralla, og tok no til
å lesa over emne som det aldri hadde vore lese over ved universitetet vårt fyrr: aksent, kvantitet og ljodvokster. Ein kan til domes
feste seg ved dej fyrelesingane han heldt i 1872. Det året veit vi
Larsen var ved Universitetet, for då fekk han eit lite studentstipend, som for resten var det einaste stipend han hadde i studieåra. Emne for fyrelesingane til Storm dette året var nyare engelsk
ljodlwe og uttale, med hovudvekta på undantak frå reglane, og
fransk målsoge, der han freista å draga fram det som hadde mest
å segja for framvoksteren åt moderne fransk mål. Um Larsen
sjolv har gått på desse fyrelesingane, veit eg ikkje. Han har truleg
fylgt sume fyrelesingar som Storm heldt, for han må ha lwrt seg
noko engelsk i studietida. I bokene hans er det sanne gonger vist
til ovringar i engelsk målsoge, og jamvel um Larsen segjer han
er heilt ukunnig i detta emnet, syner det han skriv at han har lese
noko um det.
Storm nytta og sin kunnskap i fonetikk til å skrive upp frå
norske målfore, og sette ihop den ljodskrifta vi framleis nyttan
1 1874 prenta han el utgreiding um tonefallet i dej skandinaviske
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måla. 1 1875 fortel han at han studerar »Modersmaalets Lydla3re».
Seinare, i åtti-åra, dreiv han på med dette studiet, og vi har ei
stor mengd uppskrifter frå ulike, mest austnorske bygdemål etter
han frå denne tida. Hans verk um ljodskrifta er prenta i »Norvegia», 1884-1908.
Johan Storm er den einaste granskaren Amund B. Larsen beinveges er elev av. Si fonetiske skolering har Larsen fått hjå Storm.
Sume av idkane um del drivande kraftene i målvoksteren, t. d.
um den verknaden konsonantane har på vokalane er og overtekne
frå Storm. Fonetikk måtte sjolvsagt vera eit forvitneleg studieemne for Larsen, med di naturen hadde gjeve han eit uvanleg
skarpt måloyra og ein sermerkt givnad til å herme uttalen i andre
mål og dialektar.
Ein må til sist nemne at Larsen var vdl inne i den vanlege historiske målgranskinga i tida, og at han var van ved det synet på
målvoksteren som dei kallar det »junggrammatiske». Dette synet
går som vi veit ut på at ljodlovene verkar utan undantak, nett
som andre naturlover.
Amund B. Larsen fekk soleis i studietida på ej lykkelig vis nett
dej 1a3rarar og den undervisninga som hovde til dei ymse sider av
hans sermerkte givnad for målgransking. Men jamvel um livsverket hans soleis hadde sine fyresetnader både i tida og i den herdomen han fekk, er den ålmenne meininga um han, at han er ein
sj olv st en dig granskar fyrst og fremst, likevel heilt upp rett.
Ein skulle ha venta seg at hans fyrste arbeid vart ein monografi
som fortalde um eit einaste målfore. Det skulle hatt mykje detalj ert fonetisk ljodmerkjing, og vera uppbygt på historisk grunnlag. Ein skulle venta at han ville fere kvar einskild ljod attende
til gamalnorsk, slå fast ljodlover og freiste å finne uttydingar av
undantak. Lån, analogiar av ymse slag og kryssande ljodlover
skulle då vera utflytta til dette. Vi har ei mengd av slike skildringar frå slutten av det nittande hundradåret — dej fleste av
dej er svenske. Fyrebiletet for dei er Adolf Noreen si vidgjetne
bok um Fryksdalsmålet i Vermland (1877). På oss verker dej
fleste av desse utgreidingane noko tuffe og åndlause, endå um
ein B-talt finn pålitande skildringar av målfora i del. Vi tykkjer
at samanhengen i målvoksteren vert burte for oss; men då Larsen
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tok til å skrive, var metoden ny og frisk. Når Larsen ikkje kunne
skrive på denne måten, kjem det truleg av at han hadde sitt eige
syn på målvoksteren alt fyrr det junggrammatiske synet sigra, og
fyrr Noreen si bok kom ut. Han våga å tenkje sjolvstendigt, ogso
av di det etter hans åndelege utrusting var lettare for han å laga
sin eigen metode enn å lxre metode av andre. Amund B. Larsen
var i stor mun nyrydjingsmann; han la grunnen til det ein kunne
kalle den norske dialektologiske skulen. Både styrken og veikskapen i vårt syn på målfora har vi ifrå han. Styrken hjå Larsen
er utsynet, evna til å sjå sambandet til alle kantar, historisk attende til eldre mål, geografisk til andre målfore, systematisk innanfyre det einskilde målforet. Den verste veila ved skalen er
at tilfanget, som det vert fortalt um, ofte er for snautt, so at vi
ofte ikkje får greide på nett det vi ville vita um målet. Hovadinteressa er samla um ljodlxra, og det gjer at mange andre og
like viktige sider av målet, formlfflre, syntaks, ordtilfang, vert
skovne til sida. Vi vantar enno upplysningar um mykje av dette.
Samanblandinga av målskildring og målsoge — av den synkroniske og den diakroniske målgranskinga — er eit drag all vår
målforegransking framleis har. Det ville likevel vera urettvist å
laste Larsen for dette. Han skil mykje betre mellom desse tvo
synsstader enn mange som er komne etter han, og etter at kravet
um eit skil millom dej var framsett.
Det fyrste arbeidet til Amund B. Larsen er ej lita målgeografisk
utgreiding, »Oplysninger om Dialekter i Selbu og Guldalen»', Kg1.
no. Videnskabers Selsk. Skrifter, 1881. Tilfanget er innsamla etter
at han vart klasselwrar i Trondheim i 1879. Her er det mest det
fonetiske, men og tiljamning og formverk som interesserar han.
Han syner seg alt her som ein framifrå god målforeuppskrivar,
ein dugande elev av Storm. I si Trondheimstid gjorde han mange
ferder i Trondelagsbygdene; han drog og uppetter Oysterdalen
og rokte etter målovergangane millom Austlandet og Trondelag.
På denne ferda var han ej stund i lag med Johan Storm (1880).
Nokre år seinare kom hans fyrste storre arbeid »Oversigt over
de trondhjemske dialekters slxgtskabsforhold», legl. no. Viden1)

Heretter avstytt til Oppl. Selbu. Guld.
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skabers Selsk. Skrifter, 1885. Dette verketi skal vi her tala noko
meir inngåande um.
I Trondhj. dial. moter vi ein fullt mogen, sjolvstendig granskar,
med sitt eige skyn på målvokster og målskyldskap. Det er eit
vell av nye tankar i denne boka. Mykje av det som her er laust
framkasta eller noko lite meir utfort, vert sidan nytta til emne
for serskilde etterroknader. Trondhj. dial. er for det fyrste eit
målgeogTafisk arbeid. Av fyrebilete har Larsen ikkje mange,
berre Ivar Aasen si inndeiling av dej norske målfora og utsyn over
deira karakteristiske kjennemerke (i »Norsk Grammatik», s. 339
ff.) og J. A. Lundells »De svenska folkmålens frändskaper», 1880.
Noko seinare, frå 1890-åra av, vart den målgeografiske metoden
moderne, so ein kan segja at målgeografien »låg i lufta», men Larsen
er fyregangsmann i Norden med denne boka si.
Alt i Oppl. Selbu Guld. syner Larsen at han har god greide på
at tilhovet millom målfora er sers viktig for målvoksteren. Han
segjer ifrå at han vil gjeva dome på koss trondermålet i Selbu
og Gauldal =test med dei austanfjellske måla. Av det meiner
han ein kan slutte sumt um koss overgang millom tvo mål i det
heile plar té seg. I truskap mot den historiske skalen han er upplcerd i meiner han og det kan vera von um å vinne kulturhistoriske
og etnografiske resultat av dette; men i Trondhj. dial. er denne
tanken uppgjeven. No tenkjer han »derhos hverken at vinde
kulturhistoriske eller ethnografiske resultaten. »Jeg skal belyse
sla3gtskabet, som det nu er, hvorle,des det så end er blevet det».
Her er det då hans eige skyn som vinn. Det er det nolevande
målet som har hovudinteressa hans. Mange år etter gjev han ei
fråsegn um sitt syn på tilhovet millom synkroniske og diakroniske
skiljemerke i målgeografien, i ej melding av Bengt Hesselmans
»Sveamålen», Arkiv XXIII, 1907. Han segjer der: »Den historiske
sprogvidenskab vil (når det gjeld målgeografiske tilhove) opfordre til at tage som de avgjorende skillemmrker sådanne, om
hvilke vi ved, at de tidlig har udviklet sig, — den populxre opfatning vil derimod fortrinsvis tage hensyn til habitus i oieblikket». Han legg til at ein lyt gå ein millomveg. I roynda tok Larsen
1)
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aldri mykje umsyn til eldgamle ovringar. Han åtvarar mot å
byggje på reliktformer. Det er soleis »habitus i oieblikket» han
vel til grunnlag i shie målgeografiske arbeid. Målsoga er berre
forvitneleg for han når ho kan nyttast til å tyde det tilstandet som
rår i nyare tid. Det han nyttar til kjennemerke millom Mike
måltypar er difor tilstand i målet, som botnar i spreiding av viktige
tendensar og vokstrar. Han nyttar ikkje resultatet av ei einskild
ljodlov til kjennemerke. Han har soleis ein fast metode. Det er
stodt karakteristiske og som han sjolv segjer »for systemet vigtige»
ovringar han vel ut til å kaste ljos over samanhengen millom
bygdemåla, og stalleiken i valet av dialektkriteria gjer han til
eit fyrebilete for seinare nordiske målgeografar. Larsen skil fyrst
og fremst etter ljodverket og vel viktige delar av det, som syner
utslag av tilstemner som har gripe djupt inn i dei mål det gjeld.
Mest stodt tek han fram »like ting som vi no segjer har fonologisk
relevans i målet, tydingberande lekker i ljodsystemet. I Trendermåla tek han slikt som utbreidsla til palatale og kakuminale konsonanter, verknader av den dynamiske aksenten (t. d. veikning
av utljodskonsonant i tengsler med nasal eller / + homorgan
klangfor stengd ljod, lamb > lamm, spirantvoksteren, og konsonantvokster i endingar), eller verknader av kvantitetvokster
(t. d. samandraging av tviljodar, tviljoding av langvokal eller
glidinga i heile serien av langvokalar, voksteren av stuttvokalar
ved opning og la2gjing). Det er meir sjeldan han vel morfologiske
kjennemerke. Eg har den tru at det ikkje berre kjem av at hovudinteressa er vend mot ljodverket, men at der er eit resultat av
mogen umtanke. Roynsla syner at i nordiske målfore vii einskap
i morfologien heller skilja ut målvald som har meir eller mindre
gamalvore mål enn silke som syner indre skyldskap. Um ein t. d.
flyttar sterkt bunde hokyn med ending på fremre vokal (i motsetnad til Bunt bunde hokyn med ending på bakre vokal): bygicli,
-e, -x (men visa, -å, -o) til kjennemerke, får ein den gruppa vi
plar kalle »midlandsmåla», målet i ej rad med fjellbygder på Austlandet, og mål i fjordbygder på Vestlandet. Desse bygdene skil
seg frå einannan i målvegen ved at både dej austlandske og dej
vestlandske kvar for seg har mange djupe drag som knyter dej
til andre mål i deira eigen landslut.
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Det tener likevel til xre både for Ivar Aasen og Amund B. Larsen at dei ut ifrå ulike utgangsstoder båe kjem til um lag same
inndelinga av trondermåla. Dette kjem av at Aasen mykje nyttar
tiljamninga til skiljemerke attåt det morfologiske. Berre um målet
i Namdalen er det noko usemje millom Aasen og Larsen. Aasen
rekner Namdalsmålet til den »indre trondhjemske eller indtrondske
Maalgreen», medan Larsen etter tiljamninga reknar det til dej
ytre måla. Det er visst Aasen som har rett ber, av di prinsippet
i den namdalske tiljamninga er dej same som i dej inntrondske
mål, endå um resultatet av jamninga vert
Larsen skil ut eit sterkt austlegt og eit noko veikare vestlegt
drag i trondsk, og segjer at desse draga motest i Namdalen. Her
finn ein både austlege og vestlege kjennemerke. Det viktigaste
serkjenne på austtrondsk er den store styrken i tiljamninga: dagar,
.akk. daga > diigå mot vesttrondsk daga. Eit anna merke er at
det i aust er meir av det fenomenet som Larsen har gjeve namnet
opning: austtr. gv-tv mot vesttr. gyqv n. Fjellbygdene i sor, t. d.
Oppdal, har serdrag som bind dej til Austlandet, t. d. mindre av
palatale konsonantar i etterstaving: f. fl. björlco mot björAa i andre
sortrondske bygder. I Oppdal kjem og nokre vestnorske drag
inn, takk vers samferdsla over fjellet. Larsen syner og koss det
vesttrondske målet har breidt seg ut kring havstranda, og koss
sume ovringar derifrå har trengt seg noko upp i dalane.
Trondsk har ikkje berre vestlege og austlege drag, men og serskilde nordlege fenomen, t. d. apokopen.
Ej onnor inndeling enn den etter kulturstroymingar er den etter
alder, i meir eller mindre gamalvorne mål. Dativ er t. d. eit
merke på gamalvore mål, som dej meir utslitne måla attmed sjoen
ikkje har, og halden okklusiv i konsonanttengslene mb, nd (lamb,
land) eit anna. Saman med andre ting av same slaget skil dette
dalane i sor og Namdalen i nord ut i ej gruppe med konservative
drag. Slik likskap syner ikkje nokon indre skyldskap.
Det er forvitneleg å sjå koss Larsen tenkjer seg at hopehavet
millom dej olike geografiske drag i Trondelagsmåla har vokse
fram. Her er teke umsyn til s a mf er d s la, til gamle og nye vegar
bygdemillom og til byane. S o siale grunnar til sams eller -Mik
vokster er og medtekne. Larsen peikar på koss innflytjing til berg-
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staden Boros har gjeve målet der ein annan karakter enn bygdemåla kring byen, koss likskapen i weringsvegar gjer målet i Tydal
meir likt ålbyggmålet enn målet i den gamle hovudsokna Selbu.
Likskap i målvokster treng likevel ikkje stodt korna av geografisk eller kulturellt samband — det kan og vera parallell v ok st er i ulike bygder. Når t. d. Singsås og Steffen tykkjest ha storre
likskap i målvegen med Nord- Oysterdal enn med sine eigne grannesokner, kan det korna av at dej ligg til på same vis i tilhove til
den staden som var sentrum for visse tilgangar. For Singsås
og Storen kan dette sentret ha lege i Trondelag, medan NordOysterdal kan ha fått voksteren frå ein spreidingsstad i Oysterdalen. Sams påverknad kan soleis skapa sams resultat, endå urn
han kjem frå ulike stader. Likskap treng heller ikkje allstodt
koma av sams eller parallell fonetisk eller geografisk vokster, men
kann vera framvaksen ved sosiale grunnar som verkar i same leid,
eller ved at sume ovringar er framvaksne på staden i eitt strok,
medan det er sosiale kår som har tvinga dej fram i eit anna. Når
bymålet i Trondheim har tiljamningsformer som likjest på del
Fosenmålet har, medan bygdene rundt ikring byen har ekte inntrondske tiljamningsformer, kjem det av at voksterkåra for bymålet er andre enn for bygdemåla. Bymålet toler ikkje den sterke
tiljamninga. Ho gjer orda uskynelege for framandfolk som kjem
åt byen. Det kan vera dette synet på Trondheims bymål ikkje
er rett; det kan vera det eldgamle grunnlaget for dette bymålet
i roynda er i ett med Fosenmålet. Larsen meiner og seinare, i
»Norvegia» II, at den skorten på u-ljodbrigde som vi finn i dei
gamalnorske tekstene frå Trondelag og i Fosenmåla og mange
andre trondske mål, men ikkje i dej sortrondske dalane, kunne
syne ein slik skyldskap. Sjolve den synstaden som er nemnd ovanfyre er verd umtale trass i dette.
Lenge fyre dej franske målgeografane (J. G-illi6ron og fleire),
som Larsen truleg heller ikkje hadde nokon direkte kjennskap
til, flyttar Larsen nokre av del geografiske tilhova i måla til uttyding av visse ovringar i målet. Alt i Trondhj. dial. er fleire
gonger ordet »nabo opp o siti on» nemnt. Bin stad er dette fenomen i ein av tronderdalane kalla »en fortettelse af dalboens sans
for »it eget». 1 Larsens seinare arbeid kjem dette ordet ofte att,
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og i sine eldre dagar skreiv han ein artikkel »Naboopposition—
knot», Maal og Minne 1917. I bymålsskildringane nyttar han ofte
uttyding ved granneopposisjon med stort gagn. Ein kan ikkje
gjeva Larsen rett alle stader han flyttar denne uttydinga, og heller
ikkje i hans grunnsyn på koss granneopposisjon gjekk fyre seg.
Larsen meiner at dike overgangar er resultat av ei meir eller
mindre medviti kjensle um koss det målet ein sjolv talar skal vera,
i motsetnad til målet i grannebygder eller hjå andre samfunnslag
i byane. Eg trur ikkje slike brigde kan vera resultat av ei medviti
kjensle um koss ein skal tala sjolv, med di ord som vert brigda
ofte hover vel med ljodsystemet i det eigne målet. Det dei kallar
»naboopposisjon» trur eg kan vekse fram på fleire ulike vis. Det
kan vera so at ein hermer eit mål eller eit klassemål som ein ikkje
kan godt nok sjolv, og difor overdriv dej sermerke dette målet
har. Det vert soleis eit slag knot, nett som når nordmenner skal
tala svensk. Ej slik uttyding gjev og Larsen i Bergens bymål,
s. 174, av den uregelrette forma kl oy s e for klys e, c. »man kunde
måske derav slutte at diftongiseringen, som et merke på vulga3rt
eller bondsk sprog, i byerne har vwret et rniddel hvorved den
talende vilde fralxgge sig ansvar for ordet». »Nabooposisjon»
kunne og koma upp på den måten at eit nytt måltilstand trengjer
seg inn i bygder der det har rådt andre tilhove. Ein ljod vert
mekanisk utbytt med ein annan, t. d. endinga -ä- i fleirtal av
hankynsord og sume hokynsord, gutt& for eldre Tuttar. Denne
endinga vil då trengje seg inn i alle ord som hadde -ar i det eldre
målet: jettä,r for jentar, medan måla nordanfyre har guttar og Maar,
måla synnanfyre guttä,r og kutar (dome fra nordre Austfold). Det
ligg då ikkje noko medvite i ei slik utbyting. Um ein soleis kan
kjenne seg usamd med Larsen i synet på koss ovringa går fyre
seg, står det likevel fast at Larsen var den fyrste som såg desse
tilgangane, og dermed lxrer oss å skyna mange vokstrar som for
dej fleste andre granskarar i samtida ville stade som underlege
»undantak frå ljodlovene».
Den målgeografiske metoden til Larsen er soleis allsidig, og
hans evne til å gjera ein syntese av dej resultat dej mange ulike
synstader gjev fyller lesaren med glede.
Alt i Trondhj. dial. er Larsen mykje meir enn målgeograf. Han
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har og eigne og gjevande synstader når det gjeld m ålvo k s t er og
målsystem. Han greider og ut um koss ein ljodovergang kan
vinne fram til fullt herredome innanfyre eit einskilt målfore.
Larsen er ein av dej få granskarar eg veit som set upp prinsipp
for den måten analogiane vinn makta på. Dej fleste nyttar analogiuttydingar med stor tankeloyse. Larsen skil millom lj o danalogi og boygjingsanalogi. Eit dome på koss desse tvo
analogislaga t(Sr seg er voksteren åt konsonanttengsler med nasal
dental eller / +homorgan stengd klangfor ljod: land, kveld. Når
kveld vert til kvell, kvg? kallar Larsen det assimilasjon, men tek
(s. 69 f.) brigdet med under »Konsonantsvfflkkelser» i lag med
onnor konsonantveikning i utljod. Tilgangen er berre ljodrett
her. So vert gg overford til tvostava boygjingsformer av orda:
kvga b. f. etter kvgg ved boygjingsanalogi (o: av di det er
vandt å halde uppe ein slik illikskap millom ubundne og bundne
former av same ord, når dej fleste andre ord har same form i
båe hove). Til sist vert g og innford i tvo- og fleirstavingsord
som ikkje har einstava boygjingsformer med ljodrett overgang.
Dette er då ljodanalogi (s. 59). Vi ville kalle det systemtvang, og
segja at id var ej ljodtengsle som vart uttrengd av ljodsystemet,
av di ho fekk sparsam representasjon. Meininga er den same;
det er systemtanken som ligg attum hjå Larsen og.
Larsen kjenner og vel den makta formsystemet kan ha over
ljodvoksteren. Det kjem t. d. fram i utgreidinga um upphavet
til den bundne forma av sterke hokynsord i eintal, böika, böga.
Dette spursmålet er framleis umstridt. Larsen jamforer her voksteren åt andre endingar med -in, -en: bunden dativ eintal av
sterke hankynsord (-inum, -enom), og av inkjekynsord (-inu,
-eno), og stadnamn på -vin. Han syner at forma böika, bö'byt
(Selbu bötkii) må vera framvaksi på ljodrett vis i ein midteig av
trondermåla, medan dette truleg ikkje er so i fjellbygder i SorTrondelag og i det »nordre amt», av di gno. -in, -en i dej andre
nemnde endingar her er representert av former med -i, -w eller
liknande. Larsen veit at jamforing med den bundne inkjekynsforma i fleirtal ikkje kan vega noko, av di formsystemet i alt mål
i desse bygder krev likskap millom sterkt bunde hokyn eintal og
inkjekyn fleirtal., slik som og gamalnorsk gjer.
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Trondhj. dial. syner at Larsen har gode kunnskapar i fonetikk.
Ein ser gong på gong at han har skyn for den måten ein fonetisk
tilgang går fyre seg på, og dej psykologiske lovene som verkar.
Til dome kan ein nemne utgreidinga am det fonetiske upphavet
til del kakuminale ljodane. I sine fonetiske analysar gjev Larsen
oss °verlag mykje av varig verde. Men det som set ein i undring
er hans givnad til å sjå dej fonetiske rorslene i samband med
einannan, og deira verknad på heile ljodsystemet. Det er tankar
som var å segja ukjende og framande for den nordiske målforegranskinga i samtida, men likevel velkjende i den jamforande
målgranskinga i det nittande hundradåret.
Denne givnaden kjem best fram i umtalen av tvo laerdomar som
han her set fram for fyrste gongen, og som seinare kjem att i dej
fleste av verka hans, frå »Lydlaaren i den solorske dialekt» til
»Sognemålene». Den eine er godkjend av alle, og »gået i blodet»
hjå alle seinare målforegranskarar. Det er lira um glidinga i
langvokalane. Den andre er teorien um upphavet til det Larsen
kallar dej »åbne» og »sfflnkede» avbrigde av dej gamle stutte vokalane.
Idéen um at voksteren til dej lange vokalane står i samband
med rundinga av den gamle lange 4 til å, og at dette har sin grunn
i strevet for å halde den gamle lange 4 ute frå den nye lange
som kom av stutt a i utljod eller fyre einskild konsonant, kan det
vera at Larsen har frå Johan Storm. Det er ikkje råd å segja noko
visst um det. Larsen har lUen alt i Trondhj. dial. Storm har
han 'i Norvegia II s. 165, merknad. Denne delen av Norvegia
er prenta i 1908, men var ferdig alt i 1884. Men nett med di tanken
er framsett i ein merknad, kann det vera at det er noko Storm har
sett til seinare. Same tanken finst og i »Englische Philologie»
s. 255 (1892).
Den fonetiske grannen til umskiftet i artikulasjonen ligg etter
Larsen og Storm i lengda sjolv, i det at dej lange vokalane »udtales vel og here» vel». Men ein overgang verkar på dej andre
vokalane. »En sådan forskydning af &i vokal kan fore til en
senere forskydning af en »torre eller mindre del af hele vokalsystemet; sproggehoret kan ikke til dagligt brug holde rede på et
stort antal nuancer, og når — — en lang vokal får en biartikula-
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tion vii den lettelig enten opsluges af én af dem, den har nxrmet
sig til (eller selv opsluge denne), eller drive den videre i henseende
til de ting, hvori der endnu findes forskel mellem dem» (Trondhj.
dial. s. 83).
I si utgreiding um dette fenomenet er Larsen inne på eit syn
som ikkje var vanleg kjent i målvitskapen fyre 1930-åra. Det
vart då hevda av den fonologiske skulen i Prag. Larsen er klår
over at ein må sjå på ljodane i målet som motsetningar, og at
ljodsystemet har tilstemne til å halde uppe desse motsetningane
trass i den fonetiske voksteren. Den hovudtanken, at kvar ljod
ikkje veks for seg, men ut ifrå dej krav ljodsystemet set, er ikkje
vanleg i nordisk målforegransking på denne tida. Hjå Larsen
kan han vera ej opedaging han sjolv gjorde, men det kan og vera
at han upphavlig har fått tanken frå Storm, som hevdar same
synet på voksteren åt dej lange vokalane i norsk. Larsen forer
denne tanken over på dej gamle stuttvokalane. I deira vokster
skil han ut tvo hovadtilstemner, og gjev dej dej namna vi enno
flyttar, »åbning» (opning) og »sffinkning» (loegjing, lågning). Namnet opning er gjeve av di tilgangen forde til det Aasen kallar
opne vokalar. Det ligg ikkje nokon dom um det fonetiske i dette
namnet. Servokstrane i stuttvokalane kjem av at det var naudsynlegt for ljodsystemet å halde dej eldre lange og stutte vokalane
ute frå einannan ved ein kvalitetsskilnad, av di den gamle skilnaden i kvantitet vart skipla. Eg hermer etter Larsen (s. 98): »Som
forslag til forklaring af åbenhedens oprindelse vii jeg opstille, at
man i den tid, da den fonetiske tendens voldte denne forlEengelse
(o: av den gamle stuttvokalen) har forsogt ved vokalens art at
forebygge forveksling med de opr. lange vokaler og derfor fjernede
dem mer end ellers frå disse — — —». Larsen set so opninga i
samband med ein idé um at den stutte vokalen i stoda fyre stutt
konsonant eller fyre klangfor lang eller geminert konsonant eller
konsonanttengsler med klangfor fyrstekonsonant ein gong må ha
hatt ei tilstemne til lengjing. Denne idéen har han fått frå måla i
Agder, som han tok til å verte kjend med fyrr Trondhj. dial. vart
prenta. Her er det mange dome på lengj ing av vokal fyre klangfore konsonantar i gruppe, serleg fyre 1. Eg skal her ikkje dryfte
um denne teorien kan ha noko for seg, men berre peike på at det
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fonetisk sett er noko underleg at el tilstemne til lengjing forer med
seg ein open, ikkje ein stramma vokalnyanse. Ein skulle vente at
den opne, mindre energiske uttalen hoyrde heime der vokalen var
stutt og heldt seg stutt. Ein ser og at i del .mål der lengjing på
vokalen enno finst i den nemnde stoda får vi ikkje det opne, men
det lagde vokalavbrigdet. Det er i alle hoAre eit framsteg at opning og lragjing vart knytt saman med. voksteren i ljodlengd,
ikkje med den fonetiske naturen til fylgjekonsonanten.
Dei same målgeografiske og systematiske mål la Larsen på sitt
naaste arbeid, »Indberetning fra adjunkt Amund B. Larsen om
reiser foretagne med offentlig stipendium i aarene 1888-1890
for at studere bygdemaalene i Kristiansands stift», Universitetsog skoleannaler 1890-91. Han gav og ut eit »Oversigtskart over
visse dialektfeenomeners udbredelse i Kristiansands stift», Kr.a.
vidensk. selsk. forhandlinger 1894. Det er vårt fyrste målforekart.
Dei ferdene som desse verka er bygde på gjorde Larsen etter at
han var .vorten adjunkt i Arendal 1883. I Arendal vart han verande i attan år, bunden til eit skulearbeid som ikkje hovde godt
for han. Han hadde og personlege sorger. Fyrste kona hans
doydde fyrr han drog frå Trondheim, i det andre giftet sitt fekk
han .mange bom, og det var vondt å få pengane til å rekke. Han
hadde og ofte sjukdom i heimen. Likevel fekk han hove tu å
finne glede og lette i målforestudia, og frå 1882 dreg han på samlarferd i bygdene mest kvart år.
Ein merkjer godt at Larsen ikkje har hatt hove til å leva seg
so vel inn i egdemåla som i trondermåla. Det han kjenner best,
er sjomåla i Agder, som fyrr var lite kjende. Dei gamalvorne måla
i Indre Agder og Sratesdal kjenner han ikkje so godt at han kan
gjeva nokon grannvar karakteristikk av dei. Han hadde ikkje
vore so mykje i desse bygdene, og dertil kjem at ein karakteristikk
av desse måla krev at ein legg lag på formlrare, ordleggjing og
ordtllfang, av di det er so mykje gamalt og forvitneleg nett her.
Den djupe skilnaden millom strandmål og fjellmål i Agder har
Larsen klårt fyre seg. 1kkje nokonstad i landet, segjer han, er
skilnaden so djup som her, og ingenstad det geografiske fråstandet
millom målfore med sers ulik grunnhått so lite.
Strandmåla set Larsen i samband med Danmark når det gjeld
2- 496310 Svenska Landsmål 1950
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same ovringar. Nett som i dansk har ej stripe langsetter sjoen i
Agder og den sorlege luten av Rogaland »blaute» konsonanter dej
kallar, det er b, d, g for vanleg norsk p, t, k etter vokal. Det er og
likskap i voksteren åt gamal spirantisk g, som vert til v etter
bakre vokal (sav f. sag) i ein mindre lut av sjobygdene. (Ogso den
avveikninga av vokalen a i endingar som ein finn i sjobygdene
ikring Kristiansand og Mandal m. fl. som hota k, hestana, pret.
kasta, må vi sjå på som eit utslag av den gjenomforde danske tilsterana til avliting av vokalane i alle endingar; men dette kjem
ikkje so klårt fram hjå Larsen). Seinare går Larsen ifrå at sambandet med Danmark et det viktigaste, når det gjeld overgangen
frå klanglause til klangfore stengde konsonantar. I 1908 skriv
han eit stykke um dette i »Afhandlinger viede Sophus Bagges
Minde», s. 43 if. Han har no fått betre greide på at overgangen
og finst andre stader på gamal norsk målgrunn. Vi har han ikkje
berre på Agder, men og i nokre bygder i Sor-Trondelag (dette
gjer Larsen merksam på alt i Trondhj. dial). So finst lian og på
Helgeland og på ein lut av Feeroyane. »Selve denne regelmfflssighet er imicllertid ved neermere undersokelse av saadan art, at
den visor, at overgangen til media i det sydlige Norge ikke likefrem er en folge derav at det sydlige Norge ligger Danmark narmest: ogsaa paa saadanne steder, hvor det at ligge sydligst ikke
vil sige at vende mot Danmark, har man svwkkelse til media i syd.
Det sikreste eksempel herpaa er Ffflroerne, hvor den sydligste del
av oerne har media, den nordlige renuis». I staden gjev Larsen
no ej fonetisk-systematisk uttyding. Dej tenues som stod etter
vokal, heldt på den gamle uaspirerte uttalen, medan dej som stod
fyre vokal, vart aspirerte. Dette forde til samanfall millom dej
reine tenues og dej gamle mediae. Dej vart for like einannan i
uttalen til at ein kunne skilja dej åt, medan aspirerte tenues skilde
seg klårt frå det båe. Men kva er so grunnen til at vi ikkje har
denne overgangen over heile landet? På Agder har det seg so:
enno er aspirasjonen av tenues i framljod uvanleg sterk sume
stader der tenues etter vokal har veikna, t. d. på Lista og i Dalane.
»Her har man altsaa endnu aarsaken tilstede til det, at disse sydlige
egne av landet har media for oldn. tennis. Da man foroket utaandingen i fremlyden av rotstavelsen, blev tennis paa denne
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plads forskjellig fra kort tenuis i efterlyden; thi selv om den sidstnfflvnte begyndte en ny stavelse, fik den ikke saa staerkt eftertryk
som foran rotstavelsen. Den holdt sig derfor som ren tenuis,
— — — eller blev endnu svagere — — —. Da svfflkkelsen havde
naaet et vist trin, blev forskjellen bevidst, — — — og av vxsentlig sja3lelige grande blev den (o: den gamle tennis) forenet med
dialektens medix». Larsen si skildring av den fonetiske tilgangen
må vera rett. Det han kallar sj xlelig e grund e, og soleis vel
skil frå den fonetiske tilgangen, har og visseleg verka. Det syner
seg mest stodt at Larsen med dette ordet meiner ein systemverknad, og i roynda er det berre ut frå et utsyn over heile konsonantskipnaden at ein kan skyna tilgangen og sjå koss han kunne vinne
fram i sume mål, men ikkje i alle. I gamalnorsk fanst klanglaus
okklusiv både fyra og etter vokal, medan den tilsvarande klangfore ljoden i stoda etter vokal var representert av ein klang-for
spirant. Då det gamalnorske spirantsystemet vart upplivat, vart
relevansen millom klanglaus og klangfor ljod etter vokal utjamna,
dersom ikke den spirantiske g vart tul okklusiv og soleis skapa
eitt tilhove med relevans millom den klanglause og den klangfore
okklusiven: ej sak — ei sag. Dersom det samanfallet millom den
klangfore og den klanglause rekkja skal vera mogleg på det fonetiske grunnlaget Larsen synte oss, må relevansen vera utjamna i
alle hove. Det kan soleis vera eit Vilkår for overgangen, at spiranten
g ikkje vert stengd ljod, men vert andre lekk i ein tviljod, eller v,
eller fell burt o. s. b. Dette vilkåret er uppfylt i dansk og i mange
av dej sornorske måla som har overgangen.. Seinare kan ein slik
overgang breide seg geografisk tul mål som ikkje fyller vilkåret.
I denne artikkelen legg Larsen grunnlaget for at ein kan skyna
overgangen rett. Likevel må den lyrste tanken hans, at ovringa
hadde mest å gjera med det malgeografiske sambandet med Danmark, vera rett. Det er ikkje noko slumpehove at denne voksteren
finst på båe sidor av sjoen. I utgreidinga frå 1908 har då fonetikaren Larsen vunne over målgeografen.
I utgreidinga um egdemala gjev Larsen eit bilete av striden
millom dei austlege og vestlege drag i målet i Agder bispedome.
Han dreg upp fleire viktige målgrenser, millom anna grensa for
den tjukke og kakuminalane, for verknadene av jamvektlova,
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for det sorlege e-mål (mål med endinga -a i alle trykkveike stavingar med gamalnorsk utljod på vokal utan konsonant etter),
for den »blode kyststribe». Elles er det serleg verknadene åt trykkaksenten som har hugteke han. Han er »i de aller fleste ti1fx1de
den drivende årsag til de rent fysiologisk begrundede forandringer». Då andetrykken har so mykje å segja for målvoksteren og
inndelinga av målfora i Agder, vel Larsen å »gruppere det vEeaentligste af sin beretning» um denne aksenten. Av målforekjennemerke han reknar til aksentverknad kan ein nemne vokalveikninga i endingar, overgangen av klanglaus okklusiv til klangfor,
voksteren åt spiranten g, alt saman kjennemerke på strandmåla.
(Vokalveikning i endingar går mykje vidare i sume av strandmåla,
som vi har nemnt ; i absolutt utljod finst veikninga ogso i dej
indre mål). Hovudskilet millom fjellmål og strandmål er ulikskap
i kvantitetsvoksteren. Dej indre bygder held på eit eldgamalt
kvantitetshove (overlang staving). I dej ytre veks del gamle
stutte stavingane på ej onnor vis, med dej held på gamal stutt
vokal: dåba eller dabba = dape m.
Av serdrag for det egdske umkverve vert nemnt tviljoding av
gamal langvokal, vokallengjing og 1-burtfall i ord med 1 +labial
eller velar (kalfr > kå'vQ). Båe ting er best gjenomfort i dej indre
bygdene, men har og sett far etter seg jamvel utmed havet. Det
siste draget har og mykje vore gjenomfort i Vest-Telemark. Enno
lenger aust og over Vestfold og dej vestlege Austlandsdalane går
eit anna eldgamalt drag som alle egdemåla har: gamal svarabhaktivokal a, som enno finst i fleirtal av gamle konsonantstomner:
bölkar. Eit seregdsk drag er voksteren åt sume suffiks, som må
ha vore heller trykksterke i gamal tid og er det enno i dej mest
gamalvorne mål (Sxtesdal): -ill, -aldr, -ar, -ani o. 1. I Aust-Agder
er det og sterk jamning ved dej kortstava og sume av dej langstava:
dbål m. apal. Dette er det viktigaste austlegdske serdraget. Desse
siste tilhove kjem Larsen attende til i 1913, i sitt vidgjetne fyredrag i Videnskapsselskapet i Kristiania: »Om vokalharmoni,
vokalbalangse og vokaltiljxvning i de norske bygdemål». Her
dreg han ei rad ginge historiske slutningar av dej noverande tilstand i bygdemålet, og finn millom anna ut at målet i Agder i
eldre tider må ha hatt vokalsamhove.
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1890-åra hadde Larsen stipend til å skrive upp bygdemål kvart
år, og fekk hove til å gjera mange ferder. Han drog til Vestlandet
i 1891 (frå Ja3ren til Hardanger og Voss), Austlandet med Gudbrandsdal 1892, over Hallingdal og Sogn til Sunnfjord, Nordfjord, Sunnmore 1893, til Austfold, Romerike, Numedal og Hallingdal 1896, til Nordland frå Bronnoy til Troms 1897. På dette
grunnlaget kunne han i 1898 gjeva ut si »Oversigt over de norske
bygdemål». Her deler han fyrst og fremst dej norske måla upp
i vestnorske og austnorske mål, med utbreidsla til verknaden åt
jamvektlova og den »tjokke» til hovudkjennemerke. Denne
inndelinga er skissert upp alt i Trondhj. dial. Aasen har ej noko
onnor inndeling i ej vestanfjellsk, ej austanfjellsk og ej nordanfjellsk rekke. Larsen slfflr trondsk og austlandsk ihop i eit austnorsk målvald, med tvo store underdeilder, austlandsk og trondsk,
og skil nordnorsk ut for seg. Her finn vi for fyrste gongen ein
karakteristikk av austlandsmåla, og vi får vita meir um vikvermåla enn Aasen fortel oss. Her er og skilet millom måla i Salta
og Troms uppsett. Larsen si inndeling av dej norske bygdemål
er no godkjend av alle, og treng berre utfylling i detaljar og mindre
brigde.
Tilhova til dej andre norderlendske måla tek Larsen upp i »Om
de norske dialekters forhold til nabosprogene», Sproglig-historiske
Studier tilegnede professor C. R. Unger, 1896. Her peikar han
for fyrste gong på den no velkj ende skilnaden millom »levande»
og »daude» overgangar frå eit målfore til eit anna. Del levande
målovergangane går stegvis og å segja umerkande _tyre seg. Ein
kann ikkje segja kvar eit målvald endar og eit anna tek til. Soleis
er det til domes med palatalkonsonantar etter vokal på Austlandet, når ein dreg frå nord mot sor. Palataliteten vert veikare
og endar til sist i ej orlita segmentering av i-ljod. Til sist vert
og denne vesle i'-en burte. Silke levande overgangar syner eit
levande samband i målvoksteren når det gjeld denne ovringa,
medan ein daud overgang syner eit brot. På den skandinaviske
halvoya og millom dej nordelendske landa i det heile er det ikkje
lett å draga upp målgrenser. Dej vert meir og mindre kunstige.
Berre millom skriftmåla og den talen som fylgjer dej kan ein tala
um skarp målskilnad. Dialektgruppe av hogre eller lwgre rang
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grip elles over grensene, ikkje berre der grensa millom Noreg og
Sverige vart brigda i det syttande hundradåret, men og andre
stader. Millom alle nordiske målfore er det jamne overgangar,
ikkje nett »levande», men likevel soleis at målet i ej bygd stodt er
ein overgang til målet i grannebygda, jamvel um ho ligg på den
andre sida av riksgrensa. »Norske» drag som haldne tviljodar,
tiljamning og apokope er rikt representert i dej nordsvenske mål,
»svenske», som samandregne tviljodar, finst i Noreg i austlege
grensebygder. Liknande tilhove til dansk og svensk finn ein i
soregdsk og vikversk, og den vestlandske tviljodinga av langvokalar og vokstrane // > dl, nn > dn finn vi att på Island og
Faaroyane. Ein kan då spyrja um det finst noko sams merke for
alt norsk mål, um ein ser burt frå bokmålet. Larsen tykkjest meine,
at det ikkje finst. Eit mål er ikkje »en så fuldkomme krystallinsk
enhed, at det behover at have en så skarp afgrsensning». Det
finst ikkje noko einskilt merke, som berre norske og ingen svenske
og danske målfore har. Heller ikkje finst det noko einskilt merke
som alle norske mål har.
Til sist millom Larsens målgeografiske arbeid kann ein nemne
»Overgangsmålene mellem ostnorsk og vestnorsk», Kristiania Videnskapsselsk. Forhandl. 1914. Her syner han kosa dei nordlege
og sorlege »e-mål» kom til å likna einannan i mange ting, av di del
hadde det same geografiske lxgjet: millom del vestnorske a-måla
og dej austnorske jamningsmåla. Når Larsen her i nokre serhove
— palatisering av å og rn (etter Larsen >* ån > nn i ord som
fioör > fjoyr, barn> Vag i nord, bånj i sor), vokallxgjing fyre
nasal, diftongering av gamle langvokalar — vil sjå ein eldre skyldskap millom desse tvo målvald, då tre,d han visseleg på villgras.
Vi har no gått noko fram i tida, av di vi gjerne ville sjå i samanheng, kor allsidig Larsen sin målgeografiske produksjon er, og
kva for mål han legg på han. Larsen har og fleire gonger i sine
seinare år skrive artiklar, der han har fyre seg ein einsleg historisk
tilgang på breidt målgeografiskt grunnlag, t. d. »Vokalforlwngelser
i de norske bygdemål» (Maal og Minne, 1914 —15), »Om betoning
på andet sammensxtningsled i de norske bygdemål» (Festskr.
Torp, 1913).
Desse målgeografisk-historiske arbeida til Amund B. Larsen
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har gjeve oss ej mengd med nye kunnskapar ura bygdemåla og
koss dej veks, men det er ikkje fullstendige kunnskapar, og endå
um det er ljodlxra som interesserar Larsen mest, kan slike verk
ikkje gjeva full kunnskap um ljodla3ra innanfyre kvart målvald.
Men Larsen har og gjeve oss utgreidingar um einskilde målfore.
Her kjem eit klårare og meir fullstendig bilete fram. Fyrst og
fremst er det boka um heimemålet hans: »Lydlamen i den solerske
dialekt, isa3r i dens forhold til oldsproget», Vidensk. Selsk. Skr.
1894.1 So kjem »Selbygmålets lydlfflre», prenta i Norvegia, 190208, og dej tri bokene um bymål, »Kristiania bymål», 1907, »Bergens bymål», 1911-12, skrive i lag med Gerhard Stoltz, »Stavanger bymål», 1924, skrive i lag med M. Berntsen. Til sist kjem so
det veklige verket »Sognemålene», 1922-26, der alle sider av
målet kjem fram for lesaren.
Solur er i mange ting den beste boka Larsen har skrive. Solormålet var hans eige barnemål; han kunne dette målet, difor stig
det klårare fram for oss enn noko anna mål Larsen har skrive um.
Boka kom ut i 1894, og Larsen fekk den filosofiske doktorgraden
på ho i 1895. Ho var likevel påtenkt lenge fyre den tid. I 18821883 skreiv Larsen ej utgreiding um Solormålet, som han fekk
kongens gullmedalje for.. Denne utgreidinga ligg til grunn for Solen
I fyreordet segjer Larsen at boka ber merke av dette. Hadde ho
vore skrivi sein are, ville han freista å felle vissare domar um mange
historiske spursmål. I fyreordet står det og noko um planen for
boka, som talar beint imot det titelen segjer, at ho serleg skal syne
tilhovet til gamlemålet: »Jeg har holdt det for min hovedopgave
at inge frem det eksisterende sprogstof, og mindre lagt veegt på
at efterspore meget gamle sprogtilstande». Det kan vera at det.
er interessa for »habitus i eieblikket» som her har sigra over den
upphavlege tanken um ei heilt historisk utgreiding. Etter dej
tankane som her kjem fram er boka og skrivi. Ogso i dette verket
tek Larsen umsyn til det geografiske og til administrasjonssoga.
Han har ein bolk som heiter »Dialektens begrfflnsning og slxgtskabsforhold». Her skil han måla i Solar, Odal, Vinger og Eidskog
ut från alle andre grannemål ved eitt kjennemerke: itaeismen (y1) Heretter avstytt tu Solor.
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Mysa). Det historiske tilhovet, at Sol& frå gamalt har hoyrt til
Oslo bispedome, gjer at målet serar seg ut frå upplandsken med
nokre vikske drag, serleg presens på -ar i sterke verb. 1 sume ting
er Solor-bygdene meir konservative enn måla i Oysterdalen, på
Heidmark og i vikverbygdene. Serleg gjeld dette tviljodane, som
er haldne jamvel fyre konsonanttengsle eller lang konsonant:
röutt n. raudt, mot rött i dej hine bygdene. Målet i Solor er og i
sumt i xtt med Oysterdalsmåla. Det t& seg best i vokalopninga,
som er mykje betre gjenomford i Solor og Oysterdal enn i upplandsk: dvtt mot oppl. dått m. o. f. Denne samanhengen er det og
peikt på mange andre stader i boka, og Larsen får oss soleis til å
skyna sume »undantak frå ljodlovene». Når eldre t. d. a-a i sume
gamle stutte stavingar vert x-x (i ord med ending på 1, r) mot
a-a elles: snffirara snarare adj. komp., kxmntxr kamar, jfr. og
sxmmxr m. surnar, Heidm. sammar, er det jamfort med liknande
tiljamningar i Sor-Oysterdal, og Larsen ser i det eit gamalt samband med Oysterdalsbygdene, som no er brotna.
Solor er det fyrste av Larsens arbeid der hans syn for at ljodverket i eit mål er eit system med eit visst tal lekker kjem heilt
klårt fram. I Trondhj. dial. er det mykje som tyder på at han har
god greide på kva for skilnader innanfyre ljodverket det er som er
»viktige», og kva for nokre det er som ikkje har so mykje å segja,
men det tykkjest ofte vera ein umedviten dom han gjer um det.
I Sol& finn vi meir medviten utskiljing. Larsen segjer sjolv at
han normaliserar noko i sin bruk av ljodskrifta. Dej vokalteikn
som trengst til »en svagt normaliseret eiteren» er berre 11: a, v,
å, o, i, 0, i, i, e, a, se. Av desse ljodteikna er det, dersom ein set
upp ljodsystemet i Solor etter fonologiske prinsipp og skil ut dei
relevante ljodavbrigde fra einannan med kommutasjonsprova,
truleg berre eitt som ikkje har tydingberande evne, a. Men i
Solor er e representant for mange trykklette vokalar (a, e, o,
o. s. b.), som fell saman i denne stoda, og ein kann ikkje kritisere
at eige teikn vert nytta for denne ljoden. Det ville ikkje vera
rett å sjå på han som ein variant av e. Dej »mindre viktige» (o:
lokale og fakultative) varianter er godt karakteriserte. Um a
heiter det: »Det hmnder ikke sjelden — —, at a-lyden i aksentsvag
Stavelse har en kendelig hoiere beskaffenhed end ellers; men da
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denne lyd — — — ikke har fast fod i dialekten, betegnes den ikke
ved eget tegn». Ljoden ä er nemnd under x og vert teken for ein
fakultativ variant til denne ljoden: »ä kan vilkårligen forekomme
for x i alle slags stillinger og i nfflsten alle udbredt over hele distriktet» (s. 15). Hau vert allstad skriven x. I Brandval er bruken
av ii fast. Han er soleis ein lokal variant til x her, og fakultativ
elles i Solorbygdene. Um lokale og fakultative variantar tu i og
vert liknande ting sagde. Berre på eitt punkt er det noko uklårt
tim vi har eitt fonem eller um det er same fonemet som vert skrive
med tvo ulike teikn. Det gjeld i, teiknet for den avrunda g-ljoden.
Larsen segjer rett nok ifrå at denne ljoden berre er nytta i Brandval og ein lut av Grue. Jamvel i Sor-Grue og Brandval er artikulasjonen »såre vaklende, sedvanlig ikke synderlig forskellig fra i,
undertiden hores tilnffirmelse til eller virkeligt y.» »Under disse
omstxndigheder vilde lyden ikke have fået noget sa3rskilt tegn,
dersom det ikke var, fordi tilstedevfflrelsen af i i lydskriften giver
mig anledning til at betegne de i-lyd, som historisk svarer til g.
Tegnet bliver altså ved enslags normalisering anvendt for hele
distriktet, skont lyden i mere end den nordlige halvdel af fogderiet
sågodtsom ikke findes, men erstattes med rent i». Dette er då so
pass uklårt at ein ikkje retteleg veit, tim det er nokon relevant
skilnad millom i og ii den luten av bygda som har den fonetiske
skilnaden, visseleg då hjå sume. Vi veit soleis ikkje tim ordpar
som »å tine» og »å tyne» med ein gong kan skiljast ut frå einannan
etter tydinga av dej som sjolv talar målforet. Larsen gjev ej
skildring av uttalen av i, og det går klårt fram at det er skilnad
millom denne ljoden og i i artikulasjon. »Lydens typiske form,
der hvor den bruges, vii jeg bestemme så, at labialiteten af y er
borte, men man har bevaret en erindring om lydens selvstwndige
artikulation og anvendelse, idet man på de tilsvarende steder
bruger y's tungeartikulation, som adskiller sig fra i's derved, at
.» Etter dette er eg mest
den er svagt »mixed»
huga til å tru at i, som skil seg frå ii uttalen i en lut av Solor, her
og har fonologisk relevans. I sitt siste arbeid, i »Vardenboka»,
1925 greider Larsen ut tim koss ein skal setja Solormålet i vanleg
skrift, og her flyttar han ikkje serskilt teikn for i. Det gjer ein
uviss på tim den slutning vi kom til ovanfyre er rett. Men det
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må vera so at Larsen, som var frå Skara i Grue, ikkje hadde korkje
fonetisk eller systematisk skilnad på dej tvo ljodane sjolv; på
diagrammet over hans eigne tungeartikulasjonar s. 14 er i, ikkje
med. Det kan vera dette som skapar skorten på klårleik. Elles
må ein nok segja at utgreidinga um i og i i Solor er eit godt dome
på koss det historiske upphavet til ljodane kjem i vegen for ej
rett målskildring — jamvel hjå den av våre granskarar som best
av alle skyna kva som var »viktig» i målet.
I konsonantverket finn vi og hove der det kan vera nokon grunn
til å vera ustod på kva Larsen meiner. Det er ikkje heilt klårt
um skilnaden millom kakuminalar og supradentalar er relevant
eller ikkje. Larsen har gjort seg stor mode med å få fram den fonetiske skilnaden millom dei. Um supradentalane t, cj, p., 1 segjer
han at dej berre er nytta av eldre folk i Brandval, men ikkje av
yngre og ikkje elles i Solorbygdene, utan 1 og u i sandhi. Elles
vert »ganehvgelvlyden» nytta i staden. Det er då rimeleg, at relevansen er utjamna alle 'stader utan hjå den eldre satta i Brandval.
Larsen fortel at s er »blandet nanten eller ganske sammen» med
den sibilanten som voks fram or sj, stj, skj, sk fyre .fremre ljod.
Dette er og for vitneleg, med di dej fleste som seinare har skrive
um austlandsk ikkje har tenkt over um det her kan vera samanfall, men berre nytta den tradisjonelle skrivemåten, 9,-.5 i det eine
hovet og 1 i det andre. Larsen er i tyll um han skal nytte ulike
teikn, men vel å gjera det av umsyn til »de tilfeelde, da man horer
tilglidning (r)». Ej slik tilgliding »kan forekomme efter lang vokal,
men er ikke nodvendig» (s. 19). Han skriv då Urs hals m., asp
v. arse, /Åka v., hesja. Vi kan ikkje rett vita um det kan vera
skilnad her, men det er klårt at det ikkje treng vera det. Slike
vanskar moter ein ikkje berre hjå Larsen, men i alle norske målforearbeid frå hans tid og upp til notida. Ein finn likevel mykje
mindre av denne skort på klårleik hjå Larsen enn hjå dej fleste
andre granskarar. Larsen plar oftast, som her, gjera merksam på
det når samanfall i uttalen kan vera mogleg. Synet for at det
er verdefullt å halde fonema klårt ute frå einannan og ikkje nytte
eigne teikn til fakultative variantar vert klårare hjå Larsen di
lenger fram i hans produksjon vi kjem. I Selbygmålet og bymålsbokene får vi heller klåre utsyn over vokalsystema. 1 Selbygm.
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er soleis a utskild som variant til a, Q til et, i til i, y til p. Det er
tydelig ikkje relevant skilnad mfilom x, Q og ii, etter di Q kan
sokkje ned til x og 4 lyftast til x. I Selbygm. er bene s nytta for
eldre sj, skj, o. s. b. i framljod og for upphavlig /s i innljod; med
det er ikkje klårt um målet gjer skilnad på supradentalar og kakuminalar eller ikkje. I Sognemålene er det eit kapitel um »Lydsystem og lydnotering i Sognemålene» (s. 39-64). Larsen syner
her ei fast tru på at eksperimentalfonetikken kan hjelpe til med
å gjeva oss ej rett lydnotering, når han er kornen lenger fram, når
han »når sådant et trin at både artikulationen og lydbolgene kan
bli synlig avbildet for sig selv efter deres selvregistrering». Men
det er ikkje hans naeining at ljodskrifta i kvart hove skal kunne
gjeva att alle fonetiska avbrigde. Ljodskrifta er ej tolking av
dej ljodane ein hoyrer, og dej er ikkje alltid heilt like, endå tim
ein lyt nytte same teiknet for det »Lyden varierer, i flere hen- •
seender og i forskjellig grad i enhver henseende; skriften derimot
som efter sin natur er varig, vil man forsoke at give i en for målet
almengyldig form, og det burde jo vare en middelform i alle
henseender». Men• fonetisk registrering er viktig når det gjeld å
setja fast denne forma: »Forst da kan man egentlig vite livad der
er det for de talende og horende vasentlige ved liver av de talens
deler som man betragter som lydenheder, det nemlig som de
der taler sproget, pleier at kjende dem fra hinanden
på, og som således ligger urort trods alle tidstendensens, individets og oieblikkenes variationer».1 So lenge
fonetikken ikkje kan gjera dette, lyt ein byggje på skyn. Dette
skynet er »det samme skjon som gjor al forståelse mulig, altså
i det hele er grundlag for alt sprog». Ein lyt setja upp eit midverde for dej avbrigde ein hoyrer, men det kan vera ymse vanskar
med å gjera dette, akkustiske fordomar, med di ein går ut frå
sitt eige ljodsystem, for lite variantmateriale og alle dei veiler
som attgjeving av det ein har hoyrt er noydd til å fore med seg.
Larsen er soleis ikkje medviten -am at det er den tydingskiljande
evna som 'er det einaste rasjonelle grunnlaget, når ein skal skilja
frå einannan dej variantar som elles kunne verta skrivne med
1 ) Sperra av meg.
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same teikn, men han hadde likevel med sin tame i å skrive upp mål
fått stor dugleik i å skilja ut dej individuelle og lokale variantar
frå dej midverde han sette upp. Han var og klår over noko anna,
som dej målgranskarar som flyttar strukturelle metodar tykkjest
gloyme. Det er viktig at noteringa er so fonetisk rett som råd er.
Ein kan tykkje det har lite å segja, kva teikn ein flyttar for t. d.
o-ljoden i målfore som berre har eitt o-fonem, men i tilhove til
grannemåla er det mykje viktig å nytte den rette ljoden. At ej
bygd har t. d. ein djup og grannebygda ein hog o kan vera av dej
ting som gjer at ein kan skilja dej tvo nxrskylde målfora ut frå
einannan, og ein vii ofte gå åt at bygdefolka har god greide på
slike reint fonetiske skilnader bygdene irnillom.
I måten å nytte ljodskrift på er Larsen i alle hove langt framum
si samtid. Granskarane i 1890-åra gjorde seg ofte stor mode med
å få fram posisjonsbundne variantar i ljodskrifta. (Svensk ljodskrift har soleis eige teikn for g, k"fyre fremre vokal,. som i vårt
gis, kis). Larsen visste at det var naudsynleg å normalisere, å
nytte so få teikn som råd var. Han går likevel heller for statt enn
for langt på denne vegen, og ein grip han aldri i å nytte same
teikn for tvo ulike fonem.
Um skipnaden i Solor er å segja at ein ikkje alltid har lett for
å finne fram i boka, vissa då um ein sokjer etter eit einskilt ord:
Boka har ikkje nokor ordliste, og det er eit leidt lyte. Skal ein
ha glede av å nytte ho, må en kjenne ho godt og ha lese ho umhugsamt. Ho er uppbygd etter ein indre samanheng og krev at
ein les ho i eitt, som ein les ein roman. Har ein gjort det, er det
etter det eg kan skyna ikkje noko anna verk um norsk målfore
som gjev lesaren eit klårare bilete av ljodvoksteren i eit mål.
Det er og ljodvoksteren som tykkj est vera det mest forvitnelege
for Larsen sjolv i denne boka. All ljodvokster er sedd som verknad
av nokre fåe, mektige tilstemner. Difor er verket skipa i hovudbolkar um verknaden åt den dynamiske aksenten, dt kvantiteten
gjenom aksenten og um den verknaden ljodane har hatt på einannan seg imillom. Under desse hovudvoksterlinene er medtekne
um lag dej same ovringane som i Trondhj. dial og Indberetning.
Framleis vert vokal- og konsonantvokster i endingar rekna for
verknad av trykkaksenten, men her er det no uppdelt i tri bolkar,

AMIIND B. LARSEN

29

»Hoveclaksentens virkninger», um konsonantvokster i hovudstaving i utljod, »Biaksentens virkninger», um vokal- og konsonantvokster i endingar og i ord som vert mykje nytta i trykklett
stode, »Aksentleshedens virkninger», um vokalburtfall og framvokster av stavingberande konsonantar.
Vokalopninga er medteki under kvantitetverknad. Det ser ut
som tilfanget her er tilskipa på dobbelt vis, med di &ma på opning ög er uppforde i den bolken som femner um »Lydenes indbyrdes påvirkning». I denne bolken er det kapitel um voksteren
åt dej stutte vokalane fyre ymse slag konsonantar, labialar, dentalar og velarar. Ein får vita koss dei ulike ljodane veks under
like kår, so at ein kan sjå både einskap og skilnad i voksteren.
Det vert lett å skyna at verknaden av same tilstemna kan ha
ulike utslag, ettersom det toet tilstemna verkar i er ulikt. Ein
kan soleis lettare sjå kva som har upphavet sitt i same drivande
kraft og kva som kjem av serhove ved dei nlike ljodane. Overskrifta over denne bolken gjev oss den tanken at vi her har den
upphavlege utgreidinga um stuttvokalane, uttenkt i 1882 eller
fyre den tid. Det synet, at voksteren åt stuttvokalane var beinveges verka av dei konsonantane som fylgde, finn vi att hjå Johan
Storm i »Norvegia». Det må vera ein herdom frå Storm som gjer
at Larsen her ser på vokalvoksteren på dette vis. Seinare voks
han frå denne tanken, og var som vi såg alt i Trondhj. dial. vorten
overtydd om at opning var resultat av ein kvantitetsvokster.
Han lyt då ha sett til bolken um opning seinare, utan å gjeva upp
den upphavlege skipnaden. Endå um han ikkje lenger trur, at
dei fylgjande konsonantane var direkte årsak til den voksteren
som gjev opne vokalar, meiner han likevel at den einaste måten
som gav ein hove til å &me om dej rersler i vokalverket som
hadde vore med på å gjeva det resultat målet no syner. »Medens
en objektiv fremstilling fordrer, at den endelige gennemgåelse af
vokalernes forekomst i deres forskellige skikkelser, med den alfabetiske lydva3rdi, med åbning og med sfflnkning, ordnes efter de
konsonanter, som folger efter dem, forat det assimilerende eller
dissimilerende element i lydens bevfflgelse ogsaa skal komme til
sin ret, skal jeg her i forveien gennemgå de enkelte vokalers
skebne — — —». Solur, s. 94.)
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Nemningane »assimi1asjon» og »dissimilasjon» var velkjende i
samtida. Det fyrste namnet vert nytta av alle, den siste serleg av
dej jamforande målgranskarane og fonetikarane (t. d. Brugmann
Vergleichende Gramm., 1. utg. 1886) og av fonetikarane i det
nittande hundradåret, men lite av samtidige nordiske granskarar.
Eg har soleis ikkje kunna finne ordet att hjå Johan Storm, og
Adolf Noreen nyttar det ikkje i den fyrste utgåva av si »Altisländische grammatik», 1884, men derimot i seinare utgåver. Larsen har dette ordet alt i Trondh. dial. 1886. Viktigare er det, at
han deler inn desse tilgangane, assimi1asjon og dissimilasjon, på
same vis som dej franske »evolusjons-fonetikarane» mange år
seinare. Han skil millom dej ulike slag assimilasjoner i artikulasjonsart, artikulasjonsstad, stemmeklang. Larsen gjer og ej
utskiljing som M. Grammont ikkje gjorde i si bok »La dissimilation
consonantique», som kom året etter Solor. Han skil millom tvo
ulike slag av »dissimilation*: ein »dissimilation af sammenstodende
konsonanter», det som vi etter A. Meillet kallar differensiasjon,
og »dissimilation af konsonanter uden sammenstod»1. Den fyrste
tilgangen er då den som vi har t. d. i maåkr > mark, og Larsen
set med full rett og etter det eg kan skyna fyre andre nordiske
granskarar slike tilgangar saman med assimilasjonstendensane.
»Dissimilation af sammenstodende konsonanter er som oftest brud
på sprogets overgangsregler, hvorved man har stra3bt at hfflvde
konsonantens tilva3relse som en horbar lydenhed i ordet, altså
fornemmelig når den var truet med fuldstfflndig eller partiel assimilation, men også for sta3rkere at vise dens selvstamclighed, uden
at dialektens analogier egentlig viser, at der var nogen fare for
dens eksistens; på denne måde synes en storre lydforskel eftertragtet i flere tilfffilde, hvor en åben artikulation er trådt istedenfor en lukket foran en Sanden lukket kons. Ofte er der tillige
assimilation i henseende til artikulationens sted, og jeg ser intet
hinder for, at straaben efter assimilation og dissimilation begge
1) Den kritikken Alf Sommerfelt i M. M. 1923 s. 242 kjem med mot Larsen,
at han kallar overgangen II > dl for dissimilasjon, og soleis »slår det sammen
' med et andet og forskjellig utviklingsprinsip» gjeld då i roynda berre bruken
av ordet og ikkje Larsens skyn for at dej tvo tilgangar var ulika.
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sammen kan have vret virkende kraft ved lydovergangen.» (Solor
s. 113). Dette er ein tenkjemåte som ikkje var vanleg i samtida,
og det viser eit syn for voksterlinene i målet som det ikkje er
lett å finne hjå nokon samtidig granskar. Utskiljinga av differensiasjonen vart seinare gjord av A. Meillet, og dette vart rekna
for ei stor vitskapleg nyvinning.
Larsen syner fleire gonger at han veit at sjolve ljodsystemet kan
bera i seg tilhove som krev ljodovergangar. Desse overgangane
vert oftast valda av ein fysiologisk faktor, men systemet grip inn
med identifisering av det som vi no ville kalla ikkje relevante
avbrigde eller sparsamt representerte fonem med fonem som framleis har ein full plass i systemet. Dette kjem i Solkr best fram i
eit serskilt kapitel um dette slag tilgangar, kap. 19 »Attraktion
mellem lydsystemets konsonanter». Titelen og innhaldet er mykje
uvanleg i den dialektologiske litteraturen i 1890-åra. Då fi gjekk
over til t dej fleste hove, var, det »hovedsagelig en folge deraf, at
sproggehoret ikke lffinger strak til for at holde lyden p ud fra de
beslntede». »Fremdeleshen horer forskellige overgange fra å og
d til de overveiende psykisk begrundede processer, f. eks. i möte
(m. mode), fratet (v. fråde, sj.).» Denne overgangen kjem då etter
nyare syn av at d i innljod etter vokal i det heile ikkje fanst i
ljodsystemet, og eit umbyte med det fonem som låg nmrast var
då naudsynlegt, um ein ville fore inn eit lånord med denne strukturen. Det var og naudsynlegt, dersom målet på ein eller annan måte
ynskte å halde uppe konsonanten ö, som elles kvarv or målet.
Ein hadde då hove til å setja inn anten t eller ein lang d, dej einaste okklusive dentalane målet hadde att i denne stoda. Ej
liknande uttyding, med klåre ord, hjå Larsen får iya for ekki
> * issa > *5 under veikare trykk. »Da S senere blev fent som
en enestående udlyd, indsattes st eller tt forst i enstavelsesformen
og derfra i den vaegtfuldere». Jamvel andre stader i boka kjem
dette systemsyn i bruk: s. 58, der han segjer um overgangen rg,
lg > rj, lj: »— — den svxkkelse af udåndingen, som r og 1
forårsagede, hindrede g i at gå over fra udtalen gtu g der, da
denne indtrådte i andre stillinger; derfor indtrådte også j for
palataliseret g efter r og 1, så at berg, dat. *berji måske har
vxret samtidigt med lag, dat. la4i. Da så senere både g- og 4
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bortfaldt af Solors lydsys tem', var der nxsten ikke anledning tul at indsxtte g i former for berg».
Ogso i Solen. kastar Larsen ofte ljos over ljodvoksteren ved å
vise tul tilhove som dej ofte har kalla psykologiske, men som i
roynda er sosiale. Eg meiner her ikkje det som Larsen kallar
»sjaalelige grunder». Eit dome finn vii utgreidinga um den uregelrette endinga -a etter gamal lang staving i ord som bga, råa. Etter
Larsen kjem dette av eit serskilt trykktilhove, som kom fram ved
at desse orda vart nytta mykje i song, i voggeviser. Dette er ej
fin åtgåing, som må vera rett. Det er då klårt at den djupaste
grunnen til at den uregelrette endinga kunne vekse fram ligg i eit
sosialt tilhove: at det var brukeleg å syngje voggeviser for småborna. Larsen står heller einsam i samtida med slike sosiale
grunngjevingar. Dej vart fyrst vanlege gjenom den franske lingvistiske skulen.
Solormålet er i sume ting eit grensemål, med di same drag som
ein lyt kalle austnordiske grip over grensa og går heller langt mot
vest. Larsen skifter med tida syn på sume av desse ovringane.
So er det t. d. med det umstridde spursmålet um tillhovet millom
gamalnorsk i6 og iii, i Austlandsmåla, og serleg i den oystre luten
av dej. I Soler har dei sterke verba og sume andre ord jil, ft: bjä,
fräsa, gno. Udda, fri6sa. Dette hovet finst og i Vinger, Odal, og
det er sume fåe far etter det på Romerike. Del andre flatbygdene
på Austlandet har no g: bg, frgsa, soleis Toten, Land, Hadeland,
Heidmark, og her er det mange stader far etter eldre id i ädta v.,
Toten, fleire bygder på Heidmark (N. M. A.). Larsen slwr på at
kunne ha rådt i Solor i gamal tid, jamvel fyre dentalar, men
dome med j0 og 0: Ma G liöåa, rida < ri6åa, M tjo på ljå, går f.
skjor gjer at han tykkjer det er mindre vågelegf å gå ut ifrå i6 i
dej ord normal gamalnorsk har det, og sjå (j)it i britsk, jits'tar,
kniisk o. fl. som ej »senere forsna3vring». Seinare er Larsen meir
vågal, og segjer i Festskr. Unger: »Med de ovrige oplandske
dialekt erl deler solorsk den overensstemmelse -med svensk, at
6 i den oldnorske forbindelse j6 ialfald i de stxrke verber erstattes
med u, f. eks. fruse mot oldn. frj6sa» (s. 5, og vidare s. 9)»--1)
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hvor modstridende lydlove synes at have gjart sig geldende, kan
svensk påvirkning have forårsaget uregelmxssigheden, f. eks. når
ostlandet har jus, fruse af oldn. 1j6s, frj6sa — — — eller når det
har participier som Uri, skoti, der udgår fra burit, skutit (som i
svensk), medens adj. som rotinn (rådden), der dog opr. er af ganske
den samme dannelse, har former, der stemmer med den oldnorske
i vokalens art». Diverre har Larsen her fått den tru at del serskilde
hove som finst i Solor og Odal råder på heile Austlandet. Det går
serleg klårt fram av s. 5 i Festskr. Unger, sjå ovanfyre. Det same
synet går att i Kristiania bymål, der han segjer (s. 87): »-- — — infinitiv her i kystbygdene hadde y (frgsa), medens de mere bondske
indlandsmål hadde fräsa — en forskjel som bybefolkningen her
visselig altid har hat en folelse av». Um byfolket skulle vera medvite am ein slik skiln ad, måtte formene med u finn ast i bygder
som ikkje låg so langt ifrå byen. Ein kunne då tenkje på Romerike,
men fara etter ju, u i verb på Romerike er mykje veike, dej fleste
verb i klassa har Y der og. Ein må soleis segja at det Larsen her
fortel, gjev eit skakt syn på infinitivvokalen i denne klassa i upplandsk, av di .lesaren, um han ikkje veit betre frå eige kjennskap
til måla, vert leidd til å tru at det er friisa o. 1. som er dej vanlege
uttaleformene i dej aastlandske innlandsbygdene. Seinare har
Larsen fått betre greide på dette. I »Utredning av sporsmaalet om
et mulig samarbeide mellem landsmaal og riksmaalet i retskrivningen», ved II. Eitrem, Amund B. Larsen og S. Schjott, prenta
i Universitets- og Skoleannaler, 1909, er det gjeve upplysningar
um infinitivsvokalen på Austlandet, og her er formene med ju, u
berre uppgjevne frå Solor, Eidskog og Odal (s. 30).
Ogso den teorien Larsen set fram, um at del vanlege austlandske
partisippformene på å (bröti, Uri) kviler på anna grunnlag enn
gno. brotet, boret, tykkjest det vera lite prov for. Det er like truleg
at ø dej fleste stader er fra,mvaksen or o i jamning med e. Ein
skulle venta seg el tiljamning med dette resultatet i Austlandsmåla.
At tilj amning har r ådt i gamle stuttstava participp syner
formene med i-i (biti, men bett, bffita m.) Ein u i stomnen skulle
gjeve u, ein y i jamning med i y (jfr skfai fl. sköler, tyry n). I
Solor meiner Larsen, at den vokalen som no finst i Minn adj. er
den ljodrette voksteren av o, ikkje den vi finn i bråti pts. Denne
3 - 496310 Svenska Landsmål 1950
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skilnaden er elles ikkje vanleg i austlandsk, med di måla her i
regelen ikkje har halde på ö eller o som sjolvstendigt fonem, men
late det gå upp i ef. Men jamvel der v finst er skilnaden ikkje
vanleg. Det er mogeleg at skilnaden brti — rDtinn i Solor kan
vera uppkomen ved utjamning av eit eldre, meir innflokt tilhove,
slik at det ljodrett skulle verte *Minn — (fl. og boygt i sing.)
— *brntna. Sjå og 8. Kolsrud, Målet i Oysterdalane
rptna, br4tinn
og Solorbygdene (serprent) s. 7, der det og er rekna med at denne
skilnad ikkje treng gå attende på ulike verknader av eldre a-ljodbrigde. Larsen forer likevel fram noko som tykkjest vera betre
vitnemål um eldre u: den nordre luten av Solor har stritftna v.
attåt ströpinn adj., medan Grue og Brandval har strvpign, sirpftna. No har Trysil u i particippet i heile den tilsvarande andre
sterke verbalklassa, og Larsen meiner vokalen i stritftna er prov
for at u og må liggje til grunn for ø i adj. stråpinv, og i heile 2. og
4. verbalklasse. »sträftna, dannet efter adj. i dets mldre form
*strupinn, hvorved vi henvises til de trysilske forhold — —
Det forherskende ø i dialektens participier nedstammer altså
vxsentlig fra u, der fra nord af har udvidet sit område i partie. i
efterat adj. som dbvign etc. var udskilte fra disse>> (Solor,
s. 89). Tida for dette set ikkje Larsen fast, men i Festskr. Unger
segjer han at det ikkje er yngre enn reformasjonstida (s. 9). Larsen tykkj est og der meine at partisippet lyt tolkast ut frå ej eldre
form med u på heile Austlandet. Han meiner likevel truleg ikkje
at u overalt er den upph a vlege partisippvokalen i Solen' eingong. Tvert um, vokaltilhovet i dej upphavlege partisipp som
gjekk over til reine adjektiv peikar på at u eingong må ha vore
gjenomford i Solor i tridje verbalklassa, men og på at »udgangspunktet for 2den aflydsklasses participiers vokaludvikling har
vret o». Voksteren frå til o i dei stuttstava partisippa kan ein
etter Larsen freistast til å tru kunne gått gjenom eit steg med y.
Denne idéen har Larsen etter A. Noreen i Arkiv I s. 150 ff. Idéen
med eit millomtrin på 49 kjem att fleire gonger hjå Larsen, men
ikkje soleis at han gjer nokon freistnad på å kaste ljos over koss
ein slik framvokster skulle kunne gå fyre seg på Austlandet. I
Stavanger bymål, s. 108 gjev han derimot ej uttyding av partisippvokalen ø som 'lover sers vel for dej bym.å1 og sornorske strand-
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måla som har preteritum med oy i staden for med au, men og
berre for dej. arsaken til forandringen ligger rleri at perf. part.
har fulgt med i den forandringl hvorved jö-ja i infinitiv
gikk over til lang y og således blev lik infinitiv' i vokal; både det
sterke impf.'s au og partisippets o fikk derved i-omlyd — fra
forst av blev o til y, som samtidig med vokalforlengelsen blev
til ø likesom i spyta — spåd'it». Det er her ikkje meint vanleg
i-omlyd, men Larsen må vel ha tenkt på ei normalisering av ljodsprangrekkja etter den nye inf. vokal g, slik at y — oy — y vart
innsett i staden for id/i6 —g — au — o. Det vert ikkje lett å
nytte ei slik uttyding i mål som ikkje har preteritum på oy, og
Larsen gjer det då heller ikkje.
I 1898 sokte Larsen det nye professoratet i Landsmaalet og
dets dialekter, men fekk det ikkje; hans arbeid og interesser
dekte berre ein part av det fagumråde som låg under denne
lxrestolen. Det vart aldri skipa noko professorat i målforegransking for han. Heller ikkje fekk han det nye riksmålsprofessoratet i 1912, trass i Bine mange arbeid um bymål. Men
1901 fekk han eit större årlegt stipencl. Ved dette stipendet
vart han Myst frå skulearbeidet og kunne no vigje all si arbeidskraft til målforegranskinga. Han drog på innsamlingsferder mest
kvart år, og heldt og fyrelesingar ved Univeritetet. Han var ikkje
nokon god fyrelesar, segjer folk som har hoyrt han. Han hadde
ei låg og uklår royst, og var bunden av manuskriptet. Likevel
fekk han mykje å segja som leerar ved Universitetet, av di han
viljug tok seg av dej unge som var interesserte i målforegranskinga,
og gav dej hjelp og rettleiding i rikeleg mun. I mest alle arbeid
av unge norskfilologar frå fyrstninga av dette hundradåret kann
ein merke Amund B. Larsens innverknad. Det var som han skyna
å kalle fram dej evnene som låg loynde hjå lxresveinane hans.
I tida etter han kom til Oslo skreiv Larsen ei rad med artiklar um
målforeovringar med storre utbreidsle i landet. Dej fleste er alt
nemnde (s. 22-23). Dessutom kom det mange meldingar av
skandinavisk målforelitteratur. Serskilt viktige er dej tre bokene
um bymål. Bymålsskildringane er nybrotsarbeid i nordisk målSperra av meg.
Vel gale for presens.
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foregransking. Det var emne som ikkje var upptekne nokon stad
i Norden. Larsen stod då fritt til å velja ein hoveleg metode til
dette tilfanget. Det er so, at bymålsskildringar gjev uvanleg
godt hove til å sjå målet slik det er i samtida, utan umsyn til
målsoga. Det historiske grunnlaget glid undan i mange hove,
av di so mykje av ordfanget ikkje er heimevakse, men innkome
frå ulike kantar. Ein veit ofte lite um kva måte det er innkome
på. Larsen vel — trukg av denne grunn — å gå ut ifrå ljod- og
formverket slik han kjenner det, og fore voksteren åt kvar einskild vokal attende til dej ulike eldre vokaler som kan vera upphavet. Denne metoden ligg etter det eg kan skyna langt attum
den metoden Larsen nyttar i Solor, og tykkjest stride mot dej
krav han sjolv set der til ej god utgreiding um dej stutte vokalane.
(Sjå framanfyre s. 29.) Rett nok er det so, at um ein slik som
Larsen i Solor forer ej mengd med ovringar attende til el drivande
kraft, t. d. ein kvantitetvokste'r, er det lett å taka imist, og ein
kan få med resultat som har heilt andre årsaker. Larsen er heller
ikkje fri for å gjera dette stundom. Men metoden tvingar -ein til
å sjå alt i samband, medan den skipnaden som er nytta i bymålsbokene skil utslaga av ej og same tilstemne frå einannan, so at
ein ikkje kan sjå den historiske voksteren klårt, og likevel får ein
ikkje full klårleik over det eksisterande måltilstandet. Likevel
er denne metoden kan hende den einaste brukelege, dersom ein
skal taka på seg den lite takksame uppgåva å skrive ej historisk
utgreiding um eit bymål.
I bymålsbokene er det ikkje det historiske, men skildringa av
brytinga millom fleire ulike målslag som er der forvitnelege. Alt
bymål er blanding av mål frå ulike stader og frå ulike lag i samfunnet. Larsen er ein meister i skildringa av tilhovet millom dej
sosiale laga i målet. I si skildring tek han stodt umsyn til soga
åt bysamfunnet. I Stavanger vart t. d. gapet millom den »dannede dagligtale» og folkemålet stort, av di handelsaristokratiet
og alle dej som ville vera fine heldt seg til skriftmålet so godt dej
kunne. Det vart monsteret for deira daglegtale. Studnad i dette
strevet fekk del frå embetsmennene, som ikkje er stadbundne og
gjerne legg sitt talemål so nr uppåt skriftmålet som dej kan.
Folkemålet i Stavanger er derimot heilt norsk i ljod- og formverk
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og mykje i ordval. Det har fleire »bondske» drag enn noko anna
bymål, millom anna kan det stundom nytte palataliserte velarar
i trykkveik stode: b. f. Urtid av kårg, b. m. fitsjan av fisk (men
helst solyet, stodt bölget boka). Det Larsen her skildrar er målet
i eit bysamfunn som ikkje hadde so gamal rot, med di det kom
til eit ovleg sterkt innsig frå folkemåla i bygdene kring byen i
den store bleanetida i 19. hundradåret, og der det var ej overklasse
som stod mykje hogre enn ålmugen i rikdom og i kultur, slik at
kvart samfunnslag vart stengt ute frå det andre med hoge sosiale
gjerde. »Folkemålets diftonger, de vokalisk utlydende verbalformer, hunkjonsordenes bredt utlydende bestemte former på
-å, alt stak så sterkt av mot den dannede tale at blanding ikke
var mulig, ja en enkelt forekomst av en form fra folkemålet vilde
virke stotende og komisk. Man holdt sig på den trygge side — —».
Med overgangen til industriby og etter at det gamle handelsaristokratiet gjekk under vert denne isolasjonen av sarafunnsklassene no burte, og måla tek til å verte meir påverka av ein- •
annan. I Bergen var tilhovet heilt ulikt. Her er bymålet mykje
gamalt, og byen var i mange hundradår ikkje berre vår storste
by, men og ein av dei viktigaste handelsplassar i dej norderlendske
landa, med samband til Vest-Europa og til heile Vestlandet og
Nordland. I denne byen gjekk folkemålet hogre upp i samfunnslaga enn andre stader — jamvel fint dana og velståande Bergensfolk i fyrre hundradåret sette si xre i å tala Bergensmål. Det var
same verknad til hi sida — drag som hoyrde heime i målet åt
dej hogre klassene frå fyrsten gjekk heilt til dej lxgste lag i samfunnet. Skilnaden millom samfunnslaga i målvegen var liten i
det gamle Bergen. Innflytjing frå ulike stader her i landet og frå
utlandet hadde mykje å segja, iser det siste. Det var sers mykje
folk av utanlandsk ffltt i Bergen. Larsen strekar under at utlendingar gjerne vii lxre seg skriftmålet når dei kjem til eit framandt
land, og talen kjem då og til å liggje skriftmålet nr. I Bergen
var — og er — det uvanleg stor skilnad millom bymålet og målet
i bygdene tett ikring byen. Motsetnaden millom by og land i interesser, i nwringsliv og huglynde var so stor at dej såg på einannan med uvilje, sume gonger med fiendskap. Dette hjelpte til
auke målskilnaden.
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I bymiljoet, med dej ulike målslag som motest der, er det god
voksterplass for alle dej merkelege, uregelrette ovringar som botnar i granneopposisjon og knot; alle bokene har mange &me på
slikt.
I bokene um bymåla i Stavanger og Bergen ser ein fort at medarbeidarane har hatt mykje å segja. Dej har ikkje berre vore
sakkunnige ved innsamlinga, men stilen og målforinga og tul dels
innhaldet skriv seg mykje frå dej. Stilen i Stavanger bymål er
turr, men mykje klårare enn vi er vane ved hjå Larsen. Over
innhaldet er det noko sakleg og greidt, men heller turrt. Bergens
bymål er ej morosam bok å lesa, jamvel for den som ikkje er målkunnig. Stilen er lett og elegant, og innhaldet er det sers mange
forvitnelige ting som elles ikkje plar vera med i Larsens boker.
Det er• ej lang atgreiding um ordtilfanget, med upplysningar um
mange tilhove som tykkjest vera sermerkte for Bergen, og vi får
vita mykje um lånorda og kor dej kjem frå. Det er ej utgreiding
um formverket i alle bymålsbokene, men i Bergens bymål et det
lagt sers stor vekt på denne delen av boka, som tek 54 av dej
274 sidene. Mykje av dette er visseleg medarbeidaren Gerhard
Stoltz å takke.
Larsen freistar stodt å finne det historiske grunnlaget for bymåla, og kjem ofte tul ståande resultat. Han går berre ut frå det
som målet i samtida fortel, og nytter ikkje skrifter frå eldre tider.
Dette er som vi har nemnt eit prinsipp han alltid fylgjer. Det vert
difor ikkje alt um det gamle målet han kan fortelja oss, og sume
gonger vert det berre lause gissingar, der etterrokjingar av millomalders skrifter og jamforing med dej truleg kunne gjeve oss
sikrare resultat. Fleire stader i Bergens bymål er det peika på en
samanheng millom dei trondske måla og Bergen, t. d. s. 102, der
partisippet av sterke verb av 2. klassa er ung:tala, og det vert nemnt
»en sterk forbindelse mellem nordenfjeldsk i det hele og Bbm.,
hvorfra visse tendenser som fffilles arv er tilfaldet Bbm. og deler
av Trondelagen». Slikt ville ein få vissare greide på ved jamforing
av eldre skrift, endå um ein 134 vera varsam.
Det historiske grunnlaget for bymålet i Oslo må ha vorte til
i det gamle Oslo (Gamlebyen), og vart målet flutt med tul det nye
Christiania i 1624. Dette målet har visst mest vore i xtt med
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målet i Oystre Åker. Bymålet har t. d. preteritum på -a av verb
som kasta, pret. kasta, medan det gamle i Brum — og på Larsens
tid jamvel i Vestre Aker var kasta. Bymålet har serdrag som skil
det fra alle bondemål kring byen: ej form som vöka f. mot viku
i bondemåla må vera framvaksi i byen, utgått frå nominativ.
Sidan har väka breidt seg i bygdene kring byen. Bymålet har
t. d. mykje mindre av opning av gamal stuttvokal enn bygdemåla
soleis t. d. hai:m mot hä,N, kringum byen. Denne skilnaden kan
vera gamal, truleg har vokalen her aldri vorten opna i bymålet
(Kr.a bymål, s. 21, s. 45).
Bymålet i Bergen må ha skilt seg ut frå bygdemåla ikring alt
mykje tidleg. Skilnaden millom by og land er ovleg djup, det
finst ikkje noko liknande tilhove andre stader i landet. Vokalreduksjon er gjenomford i alle endingar, ogso i dej som eingong
var dekt av konsonant (t. d. pret. eg kastat, b. f. visen, boken,
fl. m. guttår, guttana). Medan målfora kring byen held på fullvokaler i stor mun, og let endekonsonantane falle, er det beint
motsett i Bergen, der endekonsonantane vert haldne. Denne
vokalreduksjon kjem etter det Larsen meiner av tidleg påverknad
frå austnorsk. Likeleis forklårar han den bergenske kvantitetvoksteren i gamle stuttstavingar, der vokalen er halden stutt og
konsonanten lengd ogso i tvostava ord: en vikka, ej vike. I dette "
hove meiner han påverknaden helst må ha vore trondsk.
Det tykkjest, etter. det Marius Ilxgstad har synt, vera ting
i den gamle nordvestlandsken som syner tidleg vokalreduksjon
i sume stoder. Det er likevel mykje mein av dej reduserte formene
i Bergen enn i noko austlandsk målfore. Larsen tenkjer seg at
dej reduserte formene kann vera framvaksne i Bergen, av di
tendensen til reduksjon vart overdriven i eit mål som heldt på
endekonsonantane og låg midt inne i mål som gjekk den motsette
vegen. Endekonsonantane meiner han kan vera haldne med
studnad i skriftmålet og det talemål i del hogre samfunnslag
som rette seg etter skriftmål i heller stor mun. Det er likevel,
tykkjer eg, underlegt at Bergen forer reduksjonen so vidt, og at
resultatet av han er nett det same som dansk får. Derimot har•
Larsen tydelegvis rett i at bymålet i Bergen tok til å sere seg ut
frå bygdene ikring tidleg, alt i millomalderen, og at det må ha
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vore påverknad frå austnorsk alt i millomalderen. Denne påverknaden kan godt ha havt mykje å segja for vokalreduksjonen
og, men det er uråd å segja kor mykje av likskapen med skriftmålet — d. v. s. dansk — botnar i han. Ein kunne jarafore at
Bergen har full samandraging av tviljodar i fortid av verb — han
skrev — og ej form som åga n. auga, det er ej dansk form frå
syttande hundradåret; det er ikkje rimeleg at ho kann vera svensk.
Forma )gga tykkj est vera vitnemål um tidleg dansk påverknad
gjenom skriftmål og målet til dej hogre stender. Bergen har og
den sermerkte endinga -an i bundi form av hokynsord. Dette
gjer at hokyn og hankyn får same bundne eintalform, og Bergen
vert soleis det einaste norske mål som berre har to kyn — samkyn
og inkjekyn — , som dansk. Jamvel denne voksteren meiner
Larsen er heimleg.
Den •bergenske kvantitetsvoksteren i gamle stuttstaving 'lover
korkje med vestlandsk eller austlandsk. Larsen peikar på at han
er lik den trondske (og nordlandske). Det er vel rettast her å sjå
ein servokster for Bergen by, og det skulle då syne at dette bymålet kunne gå sine eigne vegar alt tidleg. Jamvel mykje av
voksteren åt stutte vokaler skulle peike på noko liknande (halden
i i vikka <vika, medan bygdemåla ikring har opna i, vika eller
veka).
Ein kan segja at problemet um upphavet til bymålet . i Bergen
trass i Larsen og Stoltz si bok enno ikkje er Myst. Det er ikkje
gjeve noko overtydande svar på spursmålet um koss ein best må
skyna alle dej tilhove som lite hover med vanleg norsk målvokster.
Kan hende er det ikkje moglegt å gjeva noko svar.
Sognemålene, alderdomsverket til Amund B. Larsen, ber ikkje
i minste mun merke etter at det er skrive av ein mann som var
mer innpå sytti år. Det er ein verdig slutt på eit langt livs arbeid,
samstundes som det syner oss ein granskar i .stendig vokster.
Sognemålene er skrive nokre år fyre det vort prenta. Boka tok
på å koma ut i 1922 og var ferdig i 1926, tvo år fyreLarsen doydde.1
Larsen hadde eingong ein draum um å gjeva ut eit samlingsverk um alle norske bygdemål (sjå Maal og Minne, 1910), og hadde
1) Melding av boka i Maal og Minne 1923, s. 242-244 ved Alf Sommerfelt.
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ej tid tenkt seg at verket um Sognemålene i noko mun kunne
verte eit fyrebilete for eit slikt verk. Sognemålene ser ut som ej
diger domesamling, men boka er noko mykje meir. Av den måten domesamlinga er tilskipa på og det utval av &irae som er
gjort, får vi greide på ljod- og formverk i kvar bygd, slik det no
er, og på den historiske voksteren. Vi får og utsyn over det geografiske tilhovet. Dessutan er det i innleidinga ej utsyn over »Sognemålerits sproggeografiske stilling. Målvaldet er bytt i tri Inter,
Ytste, Midtre og Innste Sogn. Ytste Sogn har i roynda ikkje
Sognemål, men eit mål som er i ffltt med Sunnfjordmålet. Midtre
Sogn syner best dej sognske serdrag, og målet i Innste Sogn er
i mer skyldskap med det. Dej innste bygdene har mange austlandske drag, takk vere den eldgamle ferdsla over Filefjell. Boka
har eit kart over dej viktigaste målmerke.
I Sognemålene er alt tilfang upsett i tabellar, med dome på
dej ymse former og ljodar frå alle bygder. Ein får soleis alle
upplysningar um mange sider av målet, men sjolve måten —
gjeva alt ved dome — set state krav til lesaren.
I si namngjetne innleiding til Sognemålene gjev Larsen oss
det eg torer kalle hans dialektologiske testamente. Her legg han
fram summen av meir enn firti års roynsle i arbeidet med dej
norske folkemåla. Stilen var, som vi nemnde, tung og innflokt
i Larsens ungdomsarbeid. I Sognemålene har han fått den avklåring alderdomen gjev. Samstundes finn vi på ei underleg vis
iderikdomen åt ungdomen og det mogne skYnet åt den vaksne
mannen. Or Sognemålene går det fram at Larsen ikkje med
ordet »sproglyd» meiner den fonetiske ljoden, slik han vert uttala
og vi hoyrer han kvar gong, men noko »sjoelelig», d. v. s. ein reidskap for målvitet når det vii setja tankane i ord. Talet på »sproglyd» er fast avgrensa i kvart mål, medan uttalen kan skifte noko.
»Ikke en sproglyd blir to ganger uttalt ens». Kvar ljod har sin
slingringsmun.
Larsen freistar i innleidinga til Sognemålene å finne fram til
dej djupare årsaker som står attum dei fonetiske overgangar vi
kan slå fast i kvart einskilt hove, og attum dej store vidtfemnande
tendensane som gjev ej mengd med ulike overgangar til resultat.
Som vi minnest har Larsen ofte i sine boker samla ej rad over-
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gangar under verkande krafter av reint fysiologisk karakter, slike
som aksent- og kvantitetverknader. Dome er vokal- og konsonantveikning i endingar, gliding eller tviljoding i systemet av
, lange vokalar, opning på kort vokal o. s. b. I Sognemålene sokjer
han etter det han kallar det sjelelege grunnlaget for målvoksteren,
det som ligg attum dej fysiologiske årsakene til voksteren, og heile
tida styrer han. Desse sjelelege årsakene er ofte nemnde i hans
skrifter, og det er ofte peika på hove der dej heilt eller i nokon
mun er avgjerande for målvoksteren. I Sognemålene freistar
han å gjeva eit samla bilete av dej.
Dej djupare grunnar til ljodvokster og formvokster kan vera
ytr e eller indr e. Y tr e årsaker er motar i målet, knot, umsyn
til koss folk frå andre samfunnslag eller stader talar, og kva dej
kan skyna — »de forandringer, hvis psykiske drivfjam ikke er
instinktiv, men rfflsonnerende, og ikke knyttet til talens tilvxrelsesgrund, onsket om at blive forståt». Pil dette kjem so målblanding
og lån, og det geografiske tilhovet. Jamvel mål som ikkje er
skylde kan vekse på same vis, dersom dej ligg innåt einannan
geografisk. Samvokster millom målfora kan hire til at upphavleg
ulikskap vert utjamna. Til at eit mål skal gå sine eigne vegar so
langt råd er, krevst det heller stort folketal og isolasjon. (Dome
på bygdelag som fyller desse krava og har sermerkt mål er Gotland og Dalarne i Sverige.) Offisielle grenser vii styrkje ko.nsentrasjone i målet på kvar side av grensa. Men dej djupare grunnar
til målvoksteren kan og vera in dr e. Larsen meiner at generasjonsskiftet her har heller mykje å segja. Dette er ikkje nokon ny eller
original ide i seg sjolv, men ein vanleg tanke i tida, som m. a.
Hermann Paul i »Prinzipien der Sprachgeschichte» strekar under
sterkt. Det nye er her som so ofte elles hjå Larsen den måten han
ser det heile på. For han er ikkje etterapinga hjå borna nokon
årsak til ljodvokster i seg sjolv, men den måten dej lwrer på. Når
bom skal lffire å tala, legg dej hovudvekta på dei deler av ordet
som er best skikka til å verte åtgådde, hjå oss oftast fyrstestavinga
i ordet. Dej kan ikkje segja alt rett; so tek dej med det viktigaste.
»Dette, at visse deler af ordet saaledes blir forandret ved en overdrivelse i uttalen, mens andre blir forandret ved svekkelse i artikulationen, anser jeg for den tidligste og mest alment virkende
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tilgang ved lydlovene». Ved konsonantane er det på- og avgliding
som ein gjev gaum etter, ved vokalane er det midten. Det siste
er den djupaste grann til tviljoding av vokalar.
Borna ser på ljodane som motsetnader, set kvar vokal i medviten motsetnad til dej andre, måtai dej til i tilhove tu kvarandre.
På dette vis, segjer Larsen »bringer og holder de sprogets
lydsystem virkelig i system». Trongen til å halde kvar lekk
i systemet klårt ute frå dej andre gjer at ein gjerne vii overdrive
dej fonetiske sermerke ljoden har, og dette kan so atter verte
styrkt ved dej fonetiske tilhova, den overdriving som t. d. vokallengda kan vera årsak til. Dej beste dome er glidinga i langvokalane, som i norsk anten har gått frå sin gamle »europOislle»
karakter og er vortne meir framskotne, eller og har kloyvt seg
til tviljodar. Eit anna dome er nasalering av stutt vokal fyre n
i Telemark, der heile vokalserien glid. Overdriven umsut med å
få ein klår uttale ligg og til grann for dei vestlandske konsonantdifferensiasjonar eller metatheser, som i nabn < nafn, lepsa <
hleifsa, hatt < hast, beikst adj. n. beiskt. Same krafta driv og
fram den sudvestnorske »dissimilasjon» av den lange konsonanten
i stadl < stall, fidn,a < finna, lubma < tumma. Det er og ein
samanheng millom desse vokstrane og det at siste konsonant i
vestnorsk ofte vert halden ved lag i ring, lamb, land, o. s. b. Den
vestnorske umsut for å halde den rette uttalen forer til »dissimilasjon» (etter den tyding Larsen legg i det = differensiasjon)1,
til metathese eller til at det gamle tilhovet vert halde uppe. Den
austlandske gåloysa forer til assimilasjoner.
Det finst soleis krafter som er i verksemd og vii halde ljod- og
formsystemet ved lag. Dej kan ha lykka med seg i dette, men dej
kan og drive fram brigde til den motsette kanten. Larsen meiner
det ligg eit medvite moment i strevet etter å, halde systemet uppe.
»Jeg holder altså i det hele for at bevissthet og vilje allerede i en
tidlig barnealder griper ind i selve lydartikulationen, og jeg mener
at bornene dermed også har en overmåde stor indflydelse på lydlovene, disse besynderlige glideproeesser i sprogene, hvorved en
sproglyd gjennem et kortere eller lffingere tidsrum er skjovet frem
efter en ret eller krum vei til at omgjores til en vxs entlig anden
1) Jfr s. 21.
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artikulation og v s entlig anden lyd end glidningen begyndte
med — — —» (s. 5).
Umhug i uttalen er då ej konservativ kraft, »skjodesloshet vilde
ha forandret sproget hurtigere end omhyggeligheten gjor». Men
likevel lykkast det ikkje ofte å halde systemet ubrigda. »Medens
et sprogsamfund arbeider med flid — men indirekte og med usikkert Tesultat — for at bevare sit lydsystem uforandret, forveksler
det samtidig, i tilfffilde som blir oversett, M. av sine lydenheter med
en anden, enten bare under specielle omstxndigheter som er
faretruende for lydenheten, eller, når selve pladsen i lydsystemet
gjor dens stilling utsat, i hele dens tilveerelse.» (S. 15-16.) Dome
på slikt er voksteren tul dei tonelette vokalane i austnorsk. Dej
vart truleg fyrst avveikna tul »skyggen av sig selv», »så blev i
storste delen av landet mange av dem forvekslet med den uttale
den oldn. ubetonede e hadde antat. Det blev samtidig en analogi,,
altså sjaalelig, og desuten en legemlig vane, for artikulationsorganene». Det vert nemnt ej mengd andre dome, at Q i vgttr og
o i gott fekk same vokal, at p i pak og t i tak fekk ein og same
framljodkonsonant, at tt og i nokon mun it i sume mål i visse
stoder vert tul o, at i og g fell ihop i dej itacistiske mål i Sogn,,
medan den stutte y berre fylgjer med i »visse stillinger, hvilke
nemlig aldrig er blit kvalitativt forskjellige fra g*, medan »al g
som for itacismens tid var blit til en vis grad lik nuvamende 9, den
er nu identisk med bygdens o-lyd, som jeg antat rettest betegnes
med ö». Men i grannebygder som ikkje har itacisme er tvert um
den gamle lange o gått ihop med den vanlege opne p, soleis at
sp yt a og mota v. rimar på eiannan. Denne ljoden vert i granne
bygdene rekna for ein y. Alt dette hoyrest so inderleg velkjent
idag. Det er lxra um utjaraning av fonologiske motsetnader.
Desse motsetnader kan verte utjamna i visse stoder .(fonologisk
konvergens), Larsen »under specielle omstxndigheter som er
faretruende for lydenheten», eller i alle (fonologisk attraksjon eller
sammenfall), Larsen »i hele dens tilvfflrelse». Larsen peikar og
på at samanfallet kan gå for seg slik at det eine fonemet vinn, eller
slik at dei båe går upp i ein millamting. Desse systemtilhove, som
Larsens lange oving i setja seg inn i koss målfora var uppbygde
har gjeve han kwanskap um, vart ikkje peika på av samtidige
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granskarar. Desse synstader vekte åtgaum og strid som enno
ikkje er fort til endes då dei (i meir programmessig og medviten,
men og i meir einsidig form) vart kunngjorde av den fonologiske
skulen, dei kallar, som verka i Prag i 1930-åra og som Trubetzkoy
var hovudmannen for.
Amund B. Larsen peikar her i sitt siste storre arbeid lenger
fram enn til den staden der målgranskinga står i dag. Larsen
vii ikkje berre skildra av ljod- og formlxra slik ho er no, eller slik
ho er vorti i tilhove til det eldre mål vi kjenner frå skrift. Han
er på leit etter dei kraftene som driv målvoksteren fram. Desse
kraftene finn han på fleire utike Stader. Fyrst er det dei reint
fonetiske tilgangane, som ikkje berre botnar i dei talereidskap
vi har og dei måtar dei kan brukast på, men og i dei ålmenne
psykologiske lovene. Men det er og andre årsaker til ljodvokster
som ligg utanfyre dei fonetiske. Sume av dei er ytre: dei sosiale
tilhove og det geografiske tilhovet til andre mål. Dej indre og
djupaste sjelege grunnar til målvokster ligg i ljod- og formsystemet sjolv. Ein ser best dette syn av noko som står i
»Sognemålene» s. 17: »Dengang da i hoitysk i var blit diftongisert
til ej, og der så fra andre deler av lydsystemet var opståt en ny
i, så blev denne slet ikke til ej. Hvad kom Jet av? Den lydlov
var dod; men hvad vil så det sie? Efter den opfatning av sprogets
liv som jeg her har fremsat, vii det sie at den tilstand i sproget,
i dette tilfffllde det indbyrdes forhold mellem lydsystemets enheter som gav foranledning til overgangen fra i til ej, den b.estod ikke laengerl; det kan bl. a.
måske tasnkes så, at andre sider av lydverket dengang optok
opmaerksomheten således, at der ikke kunde foregå noget med
den nye i».
Larsen viser soleis i sitt alderdomsverk vegen til ei ny historisk
målgransking, som ser målvoksteren ut frå dei indre tilhove i
formverk og ljodverk, og difor krev ein fullkomen kjennskap til
det eksisterande målet. Men han linjer seg ikkje med ein slik
kjennskap åleine. Han peiker mot ej gransking som tek umsyn
til dei sosiale og geografiske voksterkår, men ikkje er nogd berre
med det. Det djupaste fyremål for denne granskinga er å finne
1)

Sperra av meg.
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vokstervegane i målet sjolv. Det er ikkje visst dette er tenkt som
noko klårt uppsett program for granskinga i framtida. Larsen
legg berre fram dej lerdomar som hans målkunne og hans sjolvstendige tankekraft har gjeve han. Det står .til oss, som lyt lyfte
arven etter han so langt våre evner rekk, å freiste å gå vidare
fram på den vegen han har synt oss.
29/5 1948.

Folklig tideräkning i Lule lappmark.
AV HARALD GRUNDSTRÖM.
Lapparna liksom också de av gammalt i Lule lappmark bofasta
svenskarna ha jämte den borgerliga tideräkningen också haft sin
egen folkliga. Att denna varit till väsentliga delar präglad av deras
speciella arbetsliv är klart. Men även andra faktorer ha här spelat
in, främst då naturförhållandena, naturens egen kalender. Men
även de fasta kyrkliga högtiderna ha varit goda märken, när det gällt
att ange tiden. De katolska helgondagarna återklinga ännu i namnen
på en del veckor. Andra veckor ha sitt namn efter de traditionella
märkesdagarna under året eller av förhållanden, som egentligen äro
utmärkande för sydligare trakter, ej för lappmarken.
Den skildring av den folkliga tideräkningen som här nedan lämnas
avser främst lapparna, för vilka den är mest typisk. Men även den
gamla svenska befolkningen, som till stor del är av mer eller mindre
lapsk härkomst och jämte svenska även i regel behärskat det lapska
språket samt levt i nära förbindelse med lapparna, har använt i
huvudsak samma tidsindelning.
Året.
Året, på lulelapska benämnt jahkö (även ordet jähpö förekommer.,
ehuru med något annan betydelse% indelas icke bara i de vanliga
årstiderna, vinter (tal'vö), vår (kitc1), sommar (kiessö, kässå) och höst
(tjaktja) utan också i fyra andra delårstider, nämligen vårvinter
1 ) Aillpg har här betydelsen årsens tid, årstid, del av år, t. ex. i uttrycken:
MIA tjåsku eller OM jä. ssu det blir kallare årstid, mayg jtiltpE årstid som inträder senare än vanligt, kal'ma jähpå del av år eller årstid som är kallare än
den vanligen brukar vara, puorrE jithpå gott år, neure7s jetkpå dåligt år, o. s. v..
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(kita--tal'vå), vårsommar (kitä-kiessö), höstsommar (tjaktja-kiesså)
och höstvinter (tjaktja-tal'vö). Gränserna mellan dessa årstider äro
rätt vaga och uppges även något olika på olika trakter, men man kan
ange dem ungefärligt för höstvintern från tiden omkring »vinternatten» (talvidja), den 14 eller 15 oktober, till jultiden, för den egentliga vintern som ibland också kallas tal'vö-kuou'töl (»midvinter») från
tiden efter jul till slutet av februari. I Gällivare (Norrkaitum) räknas
av somliga höstvintern ända till midvinter (kaska-tal'vå), som infaller vid kyndelsmässotiden den 2 februari, och vårvintern tiden
efter kyndelsmäss (om skillnaden mellan uttrycken tal'vå-kuou'töl
och kcAa-tal'vö se längre fram). Vårvintern börjar ungefär med mars
månad (»svanmånaden», då svanen kommer) och räcker till mitten
eller senare delen av april (»kråkmånaden», då kråkan, vårens första
budbärarinna, kommer, eller då »sommarnatten», 14 resp. 25 april,
infaller, eller då flyttningarna upp till vårvistena börja). Våren innefattar tiden slutet av april till tiden omkring Urbanus (den 25 maj,
då göken höres första gången, »då jorden börjar grönska»). För
vårsommaren kan man ange gränsen till midsommartiden, tiden då
myggen börjar visa sig, då också flyttningarna till sommarvistena i
högfjällen börja; för sommaren till mitten eller senare delen av augusti
årek-veckan eller Bartolomeus-veekan, den förra, veckan då rentjurarna börja skrapa av hornhuden, den senare, på lapska Par'tövahkkö, som folketymologiskt tydes av par'töt sno något omkring
något: vindarna börja då vrida sig hit och dit, blåsa än från det ena,
än från det andra hållet; ett säkert hösttecken. I Gällivare (Norrkaitum) räknar man som vårsommar sommaren intill Jakobs-dagen
(den 25 juli) och som höstsommar tiden efter Jakobs-dagen, d. v. s.
man har samma indelningsgrund som för vintern. Höstsommaren
förlägges av somliga till tiden mitten augusti—mitten september, av
andra något senare.
Men man märker i Lule lappmark också spår av en annan indelning av året. Vintern anses som nämnts börja med talvidja eller
tal'vö-idja (»vinternatten»), veckan omkring 14 oktober. Den 14 oktober (Calixtus i den gamla almanackan) har också på runstavarna som
symbol ett träd med slokande grenar. I Jokkmokk säger man, att
björnen lägger sig till vintersömnen i veckan talvidja, i Gällivare, att
»alla djur då äro iförda sin vinterskrud och rävungarna börja gå i
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skogen. Då får man börja jaga skogens pälsdjur, såsom räven, hermelinen och sådana.» Talvidja har sin motsvarighet på våren i suvidja
(»sommarnatten»), den 14 april, Tibuitius, då enligt uppgift från
Jokkmokk björnen stiger upp ur vintersömnen. Enligt andra spelar
Markus-natten (25 april), som också kallas suvidja, samma roll;
man följer då den gamla stilen.' Markus-natten är också en märkesnatt, som visar hurudan våren skall bli. »Om det fryser Markusnatten, skall det frysa våren igenom», säger man. Ofta menar man
emellertid med suvidja inte bara en natt, utan en räcka nätter. Från
Gällivare uppges tre nätter, 14-16 april, i Jokkmokk talar man om
suvidja som en vecka, suvi-vahkkö, ja t. o. m. om två suvi-veckor,
den första omkring 14 april, den andra omkring 25 april. Svenskarna
i Jokkmokk räkna två »sommarnätter», den ena 14 april och den
andra 25 april, alltefter som man följer den nya eller gamla stilen.
Vintern anses emellertid nu vara slut. Här är alltså året delat i två
hälfter, en vinter- och en sommarhälft.
Men även i dessa två hälfter märker man en tudelning. Man talar
om »midvintern», kaska-talivö och tarvö-kuou'töl. Somliga av de i
Jokkmokk infödda svenskarna förlägga midvintern till den 25 januari,
Paulus-dagen. »Lika mycket som det snöat intill Paulus-dagen, lika
mycket skall det snöa efter den», säger man. Man följer därvid tydligen
den gamla stilen som kommit elva dagar i förväg. Tidpunkten för midvintern skulle alltså ursprungligen ha varit den 14 januari. Så visa
också några av de äldsta finska runkalendrarna.2 Bland de infödda
lapparna i Gällivare förlägger man midvintern till kyndelsmässotiden
(den 2 februari). Kaska-tal'vö (»midvintern») = kintal-aigg (»kyndelsmässotiden»); te tarvö-tjavölk tådjui (»då bröts vinterns rygg»)
eller: kintal tälvö tjavölka tåiii (»kyndelsmäss bröt vinterns rygg>).3
Samma tid (kyndelsmäss eller någon vecka därefter) räknar man även
Med »gamla stilen» menas den julianska kalendern, som år 1753, då den
i Sverige och Finland utbyttes mot den gregorianska, hade kommit elva dagar
i förväg.
Se Uno Harva: Volkstiimliche Zeitrechnung im eigentlichen Finnland
i Folkliv 1937: 1. Att lapparna fått runkalendern från Finland märker man av
flera omständigheter, bl. a. en del finska namn på märkesdagar, t. ex. =vi
som betyder sommar.
2) Enligt ben. meddelande av nomadläraren Carl Johansson i Gällivare.
4 - 496310 Svenska Landsmål 1950
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bland lapparna i Jokkmokk som vinterns mittpunkt eller midvinter.
Med uttrycket tal'vö-kuou'töl menas egentligen »tiden omkring eller
på ömse sidor om midvintern», alltså ingen bestämd dag. I Gällivare anges tai'vå-kuou'töl innefatta januari och februari månader.
Kaska-tal'vö (egentligen »mittvinter») betecknar däremot en mera
bestämt angiven tidpunkt, fastän man. ej uppger någon viss dag,
alltså »vid eller strax efter kyndelsmäss». Hos en del sagesmän
sammanfalla de två uttrycken. »Vid midvinter vaknar björnen, tittar
ut ur idet och säger: 'Det är midnatt ännu', vänder sig på andra
sidan och somnar på nytt», är ett vanligt talesätt.
Mittpunkten i årets sommarhälft kallas i Lule lappmark kaskakiessö (»mittsommar»). Den infaller i mitten av juli, då sommaren
här är i sitt fulla flor, och firas sedan gammalt som helgdag, den s. k.
kaska-kes-helgen, då alltid på en söndag. Den andra böndagen,
som enligt Kungl. Maj:ts bestämmelse skall firas i maj, har ej kunnat
firas under denna månad, tydligen emedan då den värsta förfallstiden (menföret) inträffar. Den har därför varit förlagd till mitten
av juli och då kallats kaska-kes-böndagen. Sedermera, då möjligheterna till samfärdsel förbättrats, firas andra böndagen i maj, och
den gamla kaska-kes-helgen har kommit att sammanfalla med den
tredje böndagen, d. v. s. andra söndagen i juli. Det är emellertid
tydligt, att dagen har äldre anor än böndagarna. Den har säkerligen sitt ursprung i naturförhållandena. Kaska-kiessE är här uppe
den verkliga »midsommaren». Vid vår midsommar (den 24 juni)
har sommaren egentligen blott börjat. Glans Graan förlägger i sin
Relation av år 1672 Kasca Kässi till den 13 juli. Det stämmer ju
rätt väl med föregående indelningsdata, 14 oktober, 14 januari och
14 april. Den 14 juli är i folktraditionen känd som »gamla midsommar».1 I Gällivare (Norrkaitum) förlägges kaska-kässö till Jakobsdagen den 25 juli.
Liksom i fråga om benämningen för midvinter (»mittvinter»)
märkes också en skillnad i uttrycken kaska-kiessä och kiessö-kuou'töl,
i det att kaska-kiessö betyder en mera fixerad tidpunkt, kiessg-kuou'töl
däremot tiden omkring kaska-kiessö, d. v. s. ungefär 25 juni-25
1)

Se Sigfrid Svensson, Bondens år, sid. 67.
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Måne och månad.
I lulelapskan liksom i många svenska dialekter har man samma
benämning för måne och månad, i lulelapskan mcinnö. Detta kan
betyda att man förr räknat månaden efter månens omloppstid, d. v. s.
tiden mellan varje fullmåne eller nymåne. Men som det går mer än
tolv månvarv på ett år, har man haft svårt att passa in månperioderna
i ett tolvmånadsår. Det finns belägg för att man i Lule lappmark
räknat tretton månader på året. Ett sådant anför K. B. Wiklund i
uppsatsen Om lapparnas tideräkning. Han berättar där, att när
han 1895 skulle uppteckna de lapska månadsnamnen efter diktamen
av en medelålders lappkvinna, Assa Mickelsdotter Viltok, denna på
förfrågan upprepade gånger förklarade, att månaderna i året naturligtvis voro tolv till antalet, men då hon räknade upp dem på lapska,
nämnde hon tretton namn, av vilka hon icke på något vilkor ville
utesluta något, och angående vilkas inbördes ordning hon var fullkomligt säker. Att märka är emellertid, att hon därvid räknade
mieska-männö, rötmånaden, som en särskild månad. Men även
P. Högström meddelar i sin Beskrivning öfwer de til Sveriges Krona
lydande Lapmarker, Stockholm 1746, att lapparna räknat tretton
månader i året. Detta har han funnit vid studiet av deras runstavar
eller »rime>>.1
Numera torde väl ingen i Lule lappmark räkna med mer än tolv
månader i året. Benämningen rötmånad, mieska-männ,ö (i Gällivare
1) Om trettonmånadersåret hos lapparna talar också N. Beckman i uppsatsen Nordiska element i lapparnas tideräkning och stjärnkunskap, se Alfrmöi
islenzk, del II 1914-16, sid. CXLVII: »Lapparnas månad är varken en ren
månmånad eller kalendermånad av ena eller andra slaget utan en ren veckomånad. Året består sålunda av 13 månader på vardera fyra veckor.» —
Se för övrigt även Act. Soc. Se. Fenn. XII sid. 166 (från norska Finnmarken),
där Qvigstad omnämner 13-månadersåret. I Beckmans uppsats återges också
en framställning av Per Alstadius, kyrkoherde i Jokkmokk åren 1710-1740,
den tiden dock bosatt i Kvikkjokk. I denna framställning som förvaras i Kungl.
Vetenskapsakademiens arkiv och har till överskrift Astrophysica lapponica
säger Alstadius bl. a. att månaderna av lapparna »räknades ifrån den ena Nytändningen til den nästföljande, hwileka dagar äfwen högtijdeligen begingos
äfwen som hos Israeliterna.» Härtill anmärker Beckman, att uppgiften har
stöd i analogier t. ex. hos östgrönländingama som räkna månår från den första
nytändningen efter ett givet »årsmärke».
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även pdtnaka-männö, »hundmånaden», eller pana-päiväh, »hunddagarna»), betecknar icke någon särskild månad.
De traditionella månadsnamnen äro följande:
Åt it-jak(E)-mcinnö (nyårsmånaden) januari;
Kuov(v)a-nuInnö (göjemånad) februari;
(Sj)njuktja-månnö eller (sj)njuvhtja-månnö (svanmånaden) mars;
Vuoratjis-mitnnö (kråkmånaden) april;
Mårngs(-meinnö) maj (kallas även stundom i Jokkmokk kuottötmånnö, kalvningsmånad, och i Gällivare Valpur-männö, valborgsmånad, nteirm6männö — betydelsen obekant — eller
miess6-mcinnö, renkalvmånad);
Piehtsg-männö (tallmånaden; då tallen savar) juni;
Sjnjiltja-männö (månaden då renen släpper det gamla håret och blir
sjnjiltja, bar) juli;
PårkE-männö (månaden då renen blir fullhårig, pår'kö; egentligen
blir renen ej {ullhårig förrän i september eller oktober) augusti;
Rakciat-männö (brunstmånaden) september;
Kålkö-männö eller Kålku-ndtnnä (utmattningsmånaden; då rentjuren
är utmattad efter brunsten) oktober;
Pascitis-männö (adventsmånaden) november;
Jau'la-männö eller juou'la-männö (julmånad) december;
Dessa namn börja nu så småningom utträngas av de internationella
månadsnamnen: januari, februari o. s. v.
Fullmånen får också ibland en särskild benämning. Sålunda kallas
den fullmåne, omkring vilken renarnas brunst inträffar, ralcitt-männö
(brunstmånen). Det är den måne som synes stå lägst nere vid horisonten under året, varav man har talesättet: »Sarvens (rentjurens)
lever är då så stor att den tynger ned månen, så att den (månen)
inte orkar gå upp.» Man talar också om pasätis-meinnö (adventsfullmånen, fullmånen vid advent). Den skall ha en särskild kraft att
taga bort vårtor. »Visa vårtorna för adventsmånen och säg: 'Tvätta
bort dessa!' Då försvinna vårtorna» (uppgiften från Jokkmokk).'
Månens ny och nedan spela för övrigt en viss roll i folktron. Löjan
leker i ny. Gäddan hugger i ny. Rödingen är i stark rörelse och nappar i ny. Fåglarna fastna lättare i snarorna i ny, emedan de då äro
,Jfr Lars Levander, Månmå,nadsnamn i Dalarna. En metodologisk fundering, i Folkminnen och folktankar XIX (1932) s. 61 ff.
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livligare och mera i rörelse. Haren, lodjuret m. fl. djur äro mera i stillhet i nedan än i ny. Skohö skall skäras i ny, annars är det sprött
och smulas lätt sönder. Lappen flyttar under den mörka tiden av
året i ny. Detta har väl ej direkt med tideräkningen att göra, men
indirekt; fiskaren, fågelfängaren, nomaden ger akt på månen för
att passa de bästa tiderna i sitt näringsfång.
Veckoräkning, högtidsdagar och märkesdagar.
Man har sedan gammalt i Lule lappmark liksom också i andra
lappmarker haft särskilda namn för de olika veckorna under året.
Dessa namn ha ofta lånats från någon bestämd högtidsdag i den
kristna kalendern, av någon gammal märkesdag eller avser vissa
naturförhållanden eller något som har med befolkningens livsföring
att skaffa. En sådan tidsenhet kallas vahkkö (vecka). Men undersöker man saken närmare finner man, att här icke alltid avses en
vecka i vår mening. Det kan också vara en mindre tidsrymd, t. ex.
såsom vii det föregående sett, tre dagar (tre dygn) eller en längre tid,
i alla händelser en obestämd tidsrymd, som kunde återgivas med
»tiden omkring det eller det datumet eller den och den dagen».' Och
denna tid har då vanligen sitt namn efter märkesdagen. I jämförelse
med övriga lappmarker synes i Lule lappmark mycket av denna
gamla tidsindelning ännu vara bevarad. Man kan träffa äldre personer som kunna räkna upp veckorna undan för undan i tur och
ordning, så många som äro brukliga. Enligt uppgift av dessa gamla
var förr hela året indelat i sådana tidsenheter. Nu har man förlorat
minnet av vinterveckorna; de spela också mindre roll i lappens livsföring. Då dessa veckonamn icke alltid äro lika i Gällivare och Jokkmokk, har jag angett lokaliteten med NG för norra delen av Gällivare, Norrkaitums lappby, SG för södra delen av Gällivare, Sörkaitums lappby, NJ för norra delen. av Jokkmokk och J för Jokkmokk
i övrigt. Jag skiljer därvid icke på märkesdagar och veckor utan
tar dem jämsides.2
Detsamma är förhållandet med ordet viikko som i de gamla finska kvädena, *runorna», ofta betyder ej en vecka utan en obestämd tid, såsom Uno
Harva har visat i uppsatsen »Viikko» vanhoissa runoissamme i Virittäjä n:o
1-2, 1939.
För NG äro uppgifterna hämtade huvudsakligen ur Björn Collinders hand-
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Då den gamla veckoräkningen i huvudsak stöder sig på runstaven
eller primstaven, må först några ord nämnas om denna. Den kallas
på lulelapska rii'möi och bestod, enligt vad äldre personer hört uppgivas, antingen av en stav eller ett antal flata skivor ihopknippade
med ett snöre. Om denna skriver Linné i Iter lapponicum: »Lapparna,
som underligt är, hafva inga almanackor utan liksom runstafvar,
gjorda på 7 stycken små spjälar. De hafva fuller namn på sina månader, men de gå ej som vi efter månaderna, utan nämna dem af heligdagarna, som de hafva. Hvar vecka hafva de namn på. Solens och
månens förmörkelse veta de ej förut; årets almanacka begynnes fredag före jul.» Ungefär detsamma skriver också P. Högström i förut
anförda arbete.
Här nedan följer en förteckning över veckonamn samt namn på
vecko- och märkesdagar som äro eller åtminstone för ej så lång tid
tillbaka varit brukliga inom Lule lappmark.
Nyårsdagen heter (J) Åtei-jak-pei'vg.
Trettondagen, (NG) Låhppeitj, (SG) Relhteita-passg, (J) Ratatahka eller Råhteit-pei'vö. Det senare namnet sammanställes folketymologiskt med rähtök,ah eller rähttunah, »julbockarna», en benämning på de döda, jämikahäh, vilka enligt folktron stiga upp
på julaftonen för att besöka sina gamla hem och bli kvar till
trettondagen, då de vända åter till sina rum. Vinterns tredje blidväder, »trettondagsblidan», infaller denna tid; jfr n:r 37 och 39.
Tjugundagen (13 jan.) kallas med dess svenska namn Tjugundaka.
Paulusdagen (25 jan.), midvinter enligt en del svenskar i Jokkmokk. För midvintern ha runstavarna som symbol hälften av
ett dött träd.
5. Kyndelsmässodagen, (NG, SG, J) Kintal-pei'vE (av kintal, fvn.
kyndill, lat. candela, ljus; har sitt namn därav, att under den
katolska tiden kyrkans ljus då invigdes). Midvintern (kaska-tal'vö)
infaller vid kyndelsmässotiden.
skrivna ordsamling från Norrkaitum och för SG ur K. B. Wiklunds ordsamling från Sörkaitum.
1) Rii'mö kallas också en kalender som står i slutet av Per Högströms lärobok i kristendom: Catechismus Satjalwasi ja Wastadusi pakti, utgiven år 1748.
Denna kalender har av de gamla lapparna i Lule lappmark använts ända till
framåt slutet av. 1800-talet.
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Nya Marie bebådelsedagen, 25 mars, (J) Ad Mar'jö-pei'vå (Marie
beb. dag enligt den nya stilen); kallas också Puorköstim-pei'vä
(av puorköstit meddela, bebåda).
Gamla Marie bebådelsedag, 6 april, (J) Åpng Mar'jö-pei'vö
(efter gamla stilen).
Sommarnatten, soramarnattsveckan (omkring Tiburtius, 14
april), (NG) SuSjält (nätterna och dagarna 14-16 april), (SG)
Suvidja, (NJ) Vuostas suvi (»första sommarnatten»). En del
lappar förlägga suvidja till tiden 25 april (Markus). De följa då
den gamla stilen. Svenskarna i Jokkmokk räkna med två sommarnätter, 14 och 25 april. 1 Karesuando talar man om tre surijä,
nämligen natten mot Tiburtius (14 april), natten mot Markus
(25 april) och natten mot Urbanus (25 maj). Om de nätterna äro
milda, blir sommaren god. Ihmstavarna ha för den 14 april
som symbol ett träd vars grenar visa uppåt.
Markusnatten (25 april), Markus-veckan (tiden omkring 25
april). Markusnatten (Markus-idja) kallas också (NJ) Suvidja.
Veckan kallas Mayöp Suvi (»den senare sommarnatten»). Liksom
Tiburtius är också Markus en märkesdag. En renkalv som födes
så tidigt som i Markus-veckan kallas suri-miesså (NJ). SG kallar
denna vecka Kuosta-kantä (»frostkanta»).
Tiden omkring 1 maj kallas Kantd, plur. Kanteikah och avser
två veckor eller tidsenheter, den ena vanligen förlagd till före
1 maj den andra till efter 1 maj. Den första veckan kallas (SG,
J) Kuosta-kantä (»frostkanta»), den senare Mayöp Kantä (»den
senare Kantä») eller (J) Sjleihtjö-kantä (sjleehtjö = lös avföring;
fåglarna ha lös avföring under parningstiden) eller (NJ) Kipmövah,kkö (av kipmå, fåglarnas parningstid). Somliga förlägga båda
Kanta-veckorna till början av maj. Enligt K. B. Wiklund,
Lapparnas tideräkning, kommer ordet kantä , av det finska
kantta-pyhä, kanttaus-pyhä, kanttaus-päivä »gångdag», »bönedag»,
kantta-viikko, kanttaus-viikko »gångdagen, bönveckan (före Kristi
himmelsfärdsdag)». Enligt N. Beckmans i noten (sid. 51)
nämnda uppsats Nordiska element i lapparnas tideräkning
och stjärnkunskap är »Kanta (lilla k.) mekaniskt lån från nord.
(litli) gangdagr (»lilla gångdagen») d. 25 april. Enligt Rheen,
a. st. ansågo lapparna ännu på hans tid, att Kanta päive skulle
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vara fri från arbete.» Runstavarna ha som symbol för 1 maj en
gök. Dagen kallas också av gammalt »göksmässan», den dag då
göken, »sommarbudbäraren», kommer (se Harva, anförda uppsats). För Lule lappmark passar icke detta, då göken där icke
höres förrän omkring den 25 maj.
Korsmässveckan, (NJ) Ruossök, (J) Ruossis-vahkkö, veckan
omkring 3 maj (enl. Graan: festum inventionis crucis). Dagen
har på runstavarna som sysnbol ett kors, mer eller mindre tydligt.
Erik (18 maj). Även här räknar man två veckor. Den förra
kallas (SG) Oapmå Erik (gamla Erik) eller Stuor Erik (stor-Erik;
tydligen oriktigt för följande vecka), (J) Åta-Erik (ny-Erik)
eller Uhtsa-Erik (hl-Erik). Den senare kallas (NG) Åpmg-Erik
gamla Erik (eg. avseende 28 maj), (J) Stuor-Erik (stor-Erik) eller
Niel'kE-Erik (svält-Erik); man får svälta den veckan, ingen fisk
kan man få. Den veckan för man också de döda ned till kyrkogården för sista gången den vintern. Den runstav som beskrives
av Graan och som avser Pite lappmark har här som symbol en
fisk. Detta tecken som även återfinnes för Kaska Kässi (se nr
20) avser väl knappast fisket, utan torde möjligen vara den gamla
kristna symbol som ofta förekommer bl. a. i Roms katakomber.
Det grekiska ordet för fisk, ?c,O•tk, bildar nämligen begynnelsebokstäverna i den kristna formeln: Jesus Kristus Guds Son Frälsaren
(på grekiska). De flesta andra runstavar ha här som symbol ett
rågax, i enlighet med ordspråket: »Erik ger ax, Olov kaka», vilket
icke passar för Luleå horisont.
Vid månadsskiftet maj—juni har man i Jokkmokk en vecka
som kallas NamittipmE (»den namnlösa veckan»). SG har här
namnet Mint-ahka (med obekant betydelse) samt Njurgö, vilket
är namnet på fågeln svärta.
Ur'pei,
rjr'pg kallas i Jokkmokk första veckan i juni.
Ur'pa, ur'på betyder egentligen den bara bladknoppen innan
lövet spruckit ut. Veckan säges ha sitt namn därav, att lövet
då börjar visa teckan att spricka ut. Bladknopp heter annars på
lulelapska turkum. Ordet ur'pa kan möjligen sammanhänga med
namnet Urbanus. Urbanus-dagen, den 25 maj, skulle, om man
följer den gamla stilen, vara identisk med den 5 juni enligt nya
stilen. 1 Gällivare anges formen Urpaunus för Urbanus. 1 angrän-
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sande finsktalande trakter har man också ordet urpal för bladknopp på lövträd. I Jokkmokk säger man: »När lövet är stort
som ett råttöra, då leker harren och mörten.»
Eskilveckan, (J) Eskil-vahkk,ö, tiden omkring Eskil (12 juni).
Henriksveckan, (SG) Heinarihka, (NJ) Häi'narahka eller Häi 'nara, tiden omkring Henrik, enligt gamla stilen den 18 juni.
Henriks-dagen har firats i Finland till minne av biskop Henriks
bens överförande till Åbo domkyrka (Harva, a. a.). I Jokkmokk
har man ordstävet: Häi'narakä mån tilla peirriv, mihttsamåraita
mån vissa påtåv (»vid Henrik bör jag komma, till midsommar
kommer jag säkert»; säger myggen).
Midsommar (24 juni), (NG, SG, NJ, J) Mihttsamårra. Midsommarveckan, (SG) Mihttsamarvahkkii, (J) Mihttsamar-vahkkö.
Symbolen för denna dag är på runstavarna en grön kvist.
Tiden omkring Petrus, 29 juni. (SG) Piehtårus, (J) Piehtåris.
Gåsveckan, (NG) Kåssa-vahkkö, Käsak(-vahkkö), (SG, J) Käsak
(av kåssa gås; gässen rugga vid denna tid). Förr brukade man
enligt uppgift från Jokkmokk då slå ihjäl vildgässen med käppar. Enligt NG och J kallas denna vecka också Lapmg-vahkkö
(av lapmg ruggning, tiden då gässen rugga).
Tiden omkring 14 juli: (NG) kaska-kässä, (SG, NJ, J) kaska-kiesså
(egentligen »mittsommar»). På den runstav som beskrives av
Olaus Graan har Kasca Kässi (den 13 juli) som symbol en fisk
jämte ett tecken som skulle kunna föreställa en kaka (?). Se
för övrigt sid. 56, nr 12.
Tiden omkring Margareta (20 juli): (SG, NJ, J) Mårkit. Säges
(i Jokkmokk) vara den varmaste tiden på sommaren, då mygg
och broms härja värst.
Jakob (25 juli), (NG) Kållö-vahkkö (»den svala veckan»). Enligt
uppgift från Gällivare förlägges Kaska-kässå till denna dag.
Tiden omkring Olov (29 juli). Även här räknar man två veckor,
representerande gamla och nya stilen. Den förra kallas (J) Åutåp
i) Så t. ex. i Jukkasjärvi enligt uppteckning av professor B. Collinder.
Även i de lapska dialekterna i nordliga Norge finnes ordet ur'be för bladknopp; se Nielsen Lappisk ordbok. Jfr också fi. urpu och estn. urb som dock
betyda »hänge».
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Vuollis (»den förra V.») och den senare (SG) Nubbö Vuollis (»den
andra V.») eller (J) Map Vuollis (»den senare V.»).
Lars (10 augusti), Larsmäss: (SG, NJ, J) Läuras-mässö; har
liksom i Arjeplog' sannolikt också i Jokkmokk firats som tredje
böndag men har sedan flyttats till söndagen i mitten av september eller tre veckor före Mikaeli, vilken söndag ännu kallas Larsmäss, dock nu som helgdag ur bruk.
Larsnaässveckan: (NG, NJ, J) Lauras-vahkkö, i Jokkmokk även
kallad Kämpal-Lauras (»Gammel-Lars») eller Vdhak (obek.
betydelse), tiden eller veckan omkring 10 aug. I Gällivare säger
man: »Rentjuren skrapar den veckan av den första hornhuden
(vu,ostas Mv).» 1 Jokkmokk säges: Kämpal-Läuras-vahkö
al'ki,h äramus sar'väh nämi,jt kar'töt trvijs (»i gamla Lars-veckan
börja de tidigaste rentjurarna riva skinnet av hornen»).
Årekveckan (av årök = en omkring två år gammal rentjur):
(NG, SG) Årök, (NJ, J) Årök(-vahkkö). Så kallas veckan i mitten
av augusti. Även den veckan säges rentjuren skrapa huden
från hornen.
Bartolomeustid (omkring 24 augusti): (NG, SG, NJ, J) Par'tö
(-vahkkö), Bartolomeus-veckan. I Jokkmokk tyder man namnet
folketymologiskt: Piegga par'tä tuoppölt tappölt (»vinden vänder
och vrider sig än hit, än dit»); ett hösttecken. De s. k. ruoutijäh (järnnättema) uppges också av somliga infalla vid denna
tid; man har då att frukta frost. Även i svensk folktradition
anses hösten nu inträda. Man är rädd för frostnätter och väntar
storm. I Karesuando har man följande ordspråk: »Dagen efter
Partul försvinner ej dagg ur gräset eller rimfrost under enriset».
Håpmål: (NG, NJ, J) Håpmål, (SG) Håbmöl. Veckan närmast
efter Bartolomeus. I NG säges, att det då är »åmätahka», molnigt,
disigt väder. I Jokkmokk säges kuouhsöi, (dagsranden) denna
vecka för första gången på hösten försvinna under horisonten
vid midnatt. Av ordet håpmål har man också bildat verbet
hemta (3 sg prs) = dagsranden sjunker under horisonten (= det
blir mörkt vid midnatt), eller: Ungt kuouhsöi (med samma betydelse). Håpmöl förmodas sammanhöra med det svenska humle,
1) Se P. Lmstadius Journal II, sid. 132; räknar man efter gamla stilen skulle
denna dag sammanfalla med den 21 aug. enligt nya stilen.
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isländska humli, och »skulle då ha avseende på den i september
infallande humleskörden» (se Wiklund, Lapparnas tideräkning).
I samma arb. fortsätter Wiklund: »Qvigstad (i Nordische Lehnwörter im Lappischen, Kristiania 1893) anmärker: 'Es ist zu
bemerken, dass unter den Tagen der schwedischen Runenkalender in Ehstland auch humulhans (eig. Hopfen-Hans) vorkommt;
s. H. Vendell, Laut- und Formenlehre der schwedischen Mundarten in Ormsö und Nuckö, p. 166'; jfr härvid, att Johannes döparens halshuggning infaller den 29 aug.». Troligt är väl, att håpmål
liksom en hel del andra namn i den lapska kalendern kommit
in via Finland och då skulle kunna härledas ur det finska ordet
för humle, hum,ala. Humleskörden förlägges emellertid i Finland
(Koski) till Bartolomeus. Harva (anf. arb.) skriver: »In Koski soll
der Hopfen dem Hausherrn gesagt haben: 'Wenn du mich nicht
bis Bartholomäus herausnimmst, so nehme ich Fliigel und fliege
fort.'» Den av Graan beskrivna runstaven har namnformen
Hopmiel och har som symbol en yxa.
(SG, NJ, J) Mar'jE-vahkkö, Maria-veckan, efter Jungfru Marie
födelsedag den 8 sept. Denna dag kallades ända till 1901 i de
sv. almanackorna Morsmässa. Den har liksom alla Mariadagar
på runstavarna som symbol en krona (»himladrottningen»). I Gällivare säges att renkorna i mariaveckan börja fälla hornhuden.
(SG, NJ, J) Pihäris (enligt Wiklund, anf. arb., tydligen av det
finska pyhäristi, »det heliga korset»): Korsmässan den 3 resp.
14 sept., beroende på om man räknar efter nya eller gamla stilen.
Namnet betecknar tiden omkring 14 sept. Andra söndagen i
september kallas i Jokkmokk och Kvikkjokk fortfarande Larsmäss (jfr nr 24), och varje minne av Korsmässan har försvunnit.
Med namnet Pihäris anges i Jokkmokk den tid då rentjurarna
börja visa tecken till begynnande brunst. Även här har man
bildat ett verb, pihärastöt: pihärastih sar'vält (»rentjurarna börja
gå och grymta och visa tecken till brunst»). Nu slaktar man de
första sarvarna (rentjurarna) för hösten.
Matteustid: (NG, SG, NJ, J) Mähtus(-vahkkö), veckan omkr. den
21 sept. Även denna tid fortfar slakten av rentjurarna.
Mikaelitiden: (NG) Mihkal-passö, SG Mihkal, (NJ, J) Mihkalpei'vj, Mikaeli-dagen den 29 sept. Firas i Jokkmokk på mikaeli-
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söndagen såsom ungdomens speciella kyrkliga helg. (NJ, J)
Mihkal-vahkkö, veckan omkring Mikael. Vid mikaelitiden kommer den första snön. Även i Jokkmokk förekommer ordstävet:
»Om jag också skall gå med käpp och stav, skall jag komma till
mikaelidag» (säger snön). Mikaelisnön stannar sällan kvar.
Det blir slask efteråt. Därför säger man: »Kalle så amn kålkuka
patäv pasätj» (nog skall det [regnet] ännu en gång tvätta den
utbrunstade rentjurens bakända).
Brittmässtiden (NG, SG, NJ) Pirkit. Veckan omkring Birgitta,
den 7 oktober. SG har den folketymologiska tydningen att bladen denna tid falla ifrån träden: Lasta pirkit (se Wiklund a. a.).
Vinternatten: (NG) Tarvg-idja, (SG) Talvidja, (NJ, J) Talvidja,
Tarve--idja; tiden, veckan omkring 14 oktober (se sid. 48).
Miii'vä (tredje veckan i oktober): (SG) Mäivä, (J)Miii'vå (ordets
egentliga betydelse öbekant).
Simonstid (omkring 28 oktober): (NG, SG) Sipm,ön, (NJ, J)
Sipmul, (J även:) Sipmun. Vid denna tid börja sjöarna frysa
till, vilket uttryckes: (SG) »kå jau'rj sipm,öt arkä» eller (NJ)
»kå jau're" sitnöt ark& (då sjön börjar frysa till). J anger följande
mening: »Sipmu tjätjjv» (det fryser på vattnet) och »Eråh sipmöm-tjätjöv jukäh» (drick inte kallt vatten!, sade man till barnen).
NJ och J veta annars icke vad sipmul egentligen betyder.
Allhelgonadag, »Helgamäss» (1 nov.): (NG) Härkö(-mässö), (SG)
Härkö-pei'vö, (NJ) Kaik äilesii pei'vä (alla helgons dag), (J)
Härkö. (NG) Härkö-vakkkö, (J) Härk,ö(-vahkkö), helgarnässveckan (första veckan i november). Vinterns första blidväder,
»helgamässblidan», inträffar vid denna tid.
Mårten (11 nov.): (NJ) Märtas, (J) Märtas(-vahkkö), veckan
omkring Mårten.
Veckorna mellan Märtas och advent synas ha råkat i glömska
i Lule lappmark.
Advent, Andersmäss: (NG, SG) Addaris-mässö, (NJ., J) Pasätismässö, (SG även:) Pasätis-aikkis, adventssöndagen. (NJ) Pasåtis, veckan omkring advent. Här är också att anteckna vinterns
andra blidväder, »andersmässblidan».
(NJ) Sant-Han,nä, Sancta Anna (den 9 dec.).
(NJ) Sät-Lussi, Sancta Lucia (den 13 dec.).
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(NJ) Tuomös (veckan näst före jul omkring Tomas den 21 dec.).
Julen: (SG, J) ruohtta-iehköt, julafton, julaftonsdagen; (NJ)
ruohtta, den mat som ätes den 24 dec. på julaftonsdagen (under
dagen). Jul har i lulelapskan ett ur nordiskt språk lånat ord:
jau'la, jåu'lå, juou'la. Jau'la-pei'vö ----- juldagen.
Vad Jokkmokk beträffar synes julen vara den av årets högtider, som bevarat mest av hedniska rester. Som religiös högtid
har den intill senaste tider av lapparna ägnats mycket liten
uppmärksamhet. Den har varit mera de dödas än de levandes
högtid. Den infaller vid den mörkaste tiden på året, då alla onda
makter äro i verksamhet. Rymden är full av farligheter som
lura på alla håll. Barnen förmanades att inte bege sig för långt
från kåtan, ty ruotta-vånatjah (»julspökena») kunde vrida halsen
av dem. Berättelserna om de dödas framfärd under denna tid
påminna i mycket om »Odins vilda jakt».
Dygnet.
Dygn benämnes (NG) jantör, jantur, (SG) jantör, täugna, täuina,
(NJ, J) jantår, täg'na. Dygnet indelas traditionellt i följande delar:
1) Dagen (pei'vö,
årratis, tidig morgon, otta; itiet, morgon
sjaljö-muddö, tiden omkring kl. 10 f. m., då hjorden samlas på kåtaplatsen; itiet(is)-pei'vä, förmiddag; kaska-pei'vö, middag: pei'völkuou'tel, tiden omkring middagen; iehköt-pei'vE, eftermiddag; iehköt, (NG)
dhkät, afton, kväll; 2) Skymningen: iehkötis-veilö (-väi'la), tidpunkten för solens nedgång; kuolmöi, den inträdande skymningen
(NG även: gryning på morgonen); iehkötis-kuouhsöi aftonskymning;
kaska-kuouhsöi, halvskymning; kassa kuolmöi, djup skymning;
kuouhsöi-vuojöi, dagsrandens sjunkande, det inträdande mörkret på
kvällen; sjeu'njöt, (NG) sjäu'dnjöt, mörker; 3) Natten (idja):
iehkötis-(dhkötis-)idja, förnatten; kask-idja, midnatt; idja-kuou'töl,
tiden omkring midnatt; sjäunjätj (förekommer i ack. sg som tidsbestämning), den mörkaste delen av natten; itietis-idja, efternatten;
åutål kuoksu, före gryningen; 4) Gryningen: (här har man i huvudsak samma benämningar som för motsvarande tidsmoment i
skymningen, fastän i motsatt ordning; alltså:) kuouhsöi-vuolastipmö,
den första gryningen (då dagsranden »täljer» [vuolast] horisonten);
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itietis-kuouhsöi morgongryning; kuolmöi (NG) gryning (insättes här,
ehuru uppgift om graden av ljusstyrka saknas); kaska-kuouhsöi
eller stuor-kuouhsöi (egentl. »halvgryning» resp. »storgryning»), gryningen strax före det fulla dagsljuset; itietis-vei'kE, tidpunkten för

solens uppgång.
Sjuong betyder det svaga dagsljuset i skymningen på kvällen
eller i gryningen på morgonen.
Dessutom förekomma ett par benämningar, avseende olika grader
av ljusstyrka i skymning och gryning, nämligen: (SG, NJ) bengs,
(J) kiemösk, (NG) Wimös, (NJ) kiewnE, (NG) käpmE (enl. somliga »litet
ljusare än kär/mat, som är närmast mörkret», enl. andra »det sista
ljuset före det fullständiga mörkrets inträde på aftonen»; även:
morgonskymning eller morgongryning); (NJ, J) kär/mat, skum, skumt
(i skymningen på kvällen eller i gryningen på morgonen; säges även
om nätterna när de börja bli skumma på eftersommaren); motsvarande verb heta (3 sg. prs) kåmut resp. kårmut det skymmer.
Nämnas må också ordet tjär/ kö, som förekommer bl. a. i tidsuttrycken: pei'vE-tjärköv (ack sg) = under den mittersta delen av dagen,
under middagstiden, och idja-tjärköv (ack. sg) = under den mittersta,
mörkaste delen av natten, under själva natten; åröime idja-tjårköv
tanne vi tillbringade den mörkaste delen av natten där.
Vad natten lider ser lappen av stjärnorna, när det är klart. Man
har sedan gammalt här givit akt på vissa enstaka stjärnor eller stjärnbilder. Karlavagnen, Juoksa-nåstöh (»Pilbågstjärnorna»), är ett
säkert märke vintern igenom. Sjustjärnorna, Sjuhtjunisåh, äro
på förvintern ett gott märke. Mot vårvintern försvinna de under
horisonten före gryningen, och man kan därav sluta, att morgonen
snart är inne. Morgonstjärnan, Kuouhsöi-nastö, visar när det är tid
att stiga upp. Sar'va (»älgen») är en stjärnbild sammansatt av stjärnor ur Cassiopeia, Persevs och Kusken. Den visar rätt tydligt bilden
av en älg med huvud (åi've), nos (njunjäh: två små stjärnor), framben
(åutås-juolköh), bakben (tjieuhtjas-juolkäh), korsryggen (lattas) och
manke (siehpit-tjähkkå). När katnös och siehpit-tjåhkkå befinna sig
i jämnhöjd med varandra är det midnatt, säger man. Vidare har
man Orion (stälö-påtnakah, »Stalos hundar», som förfölja älgen). En
stor stjärna i väster, Alle-nastö (aftonstjärnan?), anges också vara
av betydelse för bestämmande av tiden på natten.

Bild /. Fonograf använd av Landsmåls- och Folkminnesarkivet åren
1917-1933.

Grammofonupptagning av dialekter och
folkminnen i Sverige 1935-1950.
AP FOLKE HEDBLOM.
Våren 1950 ha 15 år förflutit sedan Landsmåls- och Folkminnesarkivet började sina upptagningar av dialekter och folktraditioner på grammofonskivor. Ett betydande material har under
de gångna åren samlats, och tiden synes nu vara kommen att
lämna en redogörelse härför och för de metoder och apparater
som använts. Inspelningsteknikens hastiga utveckling under de
senaste åren gör det vidare sannolikt, att vi nu stå inför en ny
epok inom denna gren av den dialektologiska och folkloristiska
verksamheten. 1 april 1950 har arkivet försöksvis i fältet gjort
upptagningar på trådmagnetofon (Wire Recorder). Resultatet
har varit uppmuntrande och varslar måhända om delvis förändrade former för det fortsatta fältarbetet.
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Upptagningar med fonograf och edifon.
De första försöken att för språkvetenskapliga ändamål med
mekaniska hjälpmedel reproducera svenskt dialektalt talspråk
gjordes i vårt land av Styrelsen för undersökning av Upplands
folkmål år 1897. Det var en Eclison-fonograf med vaxrullar,
som då kom till användning. Resultatet måtte emellertid inte
ha varit alltför uppmuntrande, eftersom fonografupptagningarna
under det följande årtiondet inte synas ha fortsatts i nämnvärd
omfattning. På ledande håll inom svensk dialektforskning tycks
man dock ha haft på känn, 'att fonografen, eller »grammofonen»
som samma apparat ibland kallades, hade framtiden för sig såsom hjälpmedel i forskningens tjänst. Samma år som Landsmålsarkivet i Uppsala grundades, 1914, skrev professor J. A.
Lundell i en handledning för upptecknare på tal om uppteckning av dialekttexter: »Idealet vore att rent mekaniskt, så som
sker med grammofon, återgiva värkligt förda samtal. Det låter
sig mellertid icke göra på teknikens nuvarande ståndpunkt. Man
kan icke utan vidare i en tratt uppsamla vad två eller flera personer säga; ock man kan ej ha den tunga grammofonen med sig
överallt, i skogen vid milan, eller på åkern vid en rast, på logen
eller vid majstången. Komma vi därhän, att vi kunna ta upp
orden utan att på något sätt besvära de talande (hälst utan att
de märka det), liksoM man nu kan med en kamera knäppa en
situation — då blir det en annan sak. F. n. kan man i grammofonen endast få särskilt preparerade prov.»' Till Landsmålsarkivet inköptes år 1917 en fonograf hos firman Wilhelm Farre
i Köpenhamn, och med denna inspelades under de följande 16
åren dialekt och folkmusik på ett åttiotal rullar. Dess utseende
framgår av bild 1. De senaste inspelningarna med denna apparat gjordes 1933. Rullarna finnas nu i Landsmåls- och Folkminnesarkivets förvar. . Deras innehåll har trots inspelningens
efter nutida mått mycket skrala kvalitet sitt givna värde. Det
dialektskick de representera är nu sedan länge försvunnet. Eftersom den numera ytterst ålderdomsskröpliga apparaten ej längre
kan användas för avspelning av rullarna, och enär dessas lag1)

Svim 1914 8. 36.
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ringshållbarhet är oviss, undersöker Arkivet i samverkan med
teknisk expertis möjligheterna att på lämpligaste sätt kunna
överföra fonografrullarnas innehåll till grammofonskivor.
Det skulle dröja tjugu år innan professor Lundells ovan citerade önskedrömmar blevo verklighet. Det skedde i och med att
den elektrodynamiska grammofoninspelningsmetoden, som infördes i Sverige strax i början av 1930-talet, kunde tas i bruk av
dialektforskningen på våren 1935. Dessförinnan hade Landsmålsarkivet en kortare tid prövat en förbättrad upplaga av fonografen, en modern, elektriskt driven diktafon, en s. k. Edifon, tillverkad av Thomas A. Edison, Inc., Newyork. Den hade
emellertid trots alla förbättringar i de tekniska enskildheterna
i stort sett samma väsentliga brister som den gamla fonografen:
Den kunde inte användas till att fånga upp verkligt, spontant
tal eller ett samtal; den talande måste sitta invid maskinen och
tala in sin text i en »tratt»; det kunde under sådana förhållanden
inte bli fråga om annat än en arrangerad intalning, från den
talandes sida medvetet avsedd såsomi intalning i diktafon. Resultatet var fortfarande helt beroende av den talandes konstnärliga förmåga att så troget som möjligt återge naturligt talspråk. Härtill kommer också att ljudåtergivningen i tekniskt
hänseende var mycket otillfredsställande; registeromfånget var
ytterst begränsat, och rösten lät livlös och hård. En annan olägenhet var, att man vid avspelningen av rullarna oftast måste
lyssna i särskilda »hörlurar», varvid endast en eller ett par personer i sänder samtidigt kunde avlyssna intalningen.

Den elektriska grammofoninspelningen.
Telefunkenapparaten.
Då Landsmålsarkivet i Uppsala i april 1935 anskaffade en
modern grammofoninspelningsapparat med elektrisk ljudöverföring, innebar detta en klar vändpunkt i den svenska dialektoch folkminnesuppteckningens historia. Från att förut ha varit
ett i det stora hela föga betydande hjälpmedel för forskarna fick
nu den tekniska upptagningen av det dialektala talspråket en
5 — 496310 Svenska Landsmål 1950
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central plats i arbetet med insamling av fältmaterial och vid
dettas bearbetning.
Det principiellt nya i denna apparat till skillnad från såväl
fonograf och Edifon som den äldre grammofoninspelningsmetoden, består däri, att ljudet på elektrisk väg överföres från en
mikrofon till den skärnål, som åstadkommer spåret i grammofonskivan, där ljudsvängningarna fixeras, och att omvänt vid
avspelningen de mekaniska svängningarna i skivspåret genom
en s. k. pick up förvandlas till elektriska impulser som efter att
ha passerat en förstärkare framkalla motsvarande ljudvågor i
högtalaren. Härigenom ernås en kraftigt förbättrad ljudkvalitet, svaga röster kunna lätt förstärkas, den talande behöver inte
längre vara placerad invid apparaten, samtal mellan flera personer kunna utan svårighet registreras, och under gynnsamma
förhållanden kan man göra en upptagning utan den talandes
vetskap.
Den inköpta apparaten var av märket Telefunken, typ Ela T 39.
Den bestod av ett graververk med en enda skivtallrik driven av en synkronmotor för 50 periodig växelström, omkopplingsbar för spänningar
mellan 110 och 260 volt, graverdosa med arm samt förstärkare med
manövreringsinstrument, allt inbyggt i en koffert vägande c:a 35 kg.
Därtill kom mikrofon, mikrofonsladd och anslutningskablar. Den mikrofon som flitigast användes under större delen av den tid Telefunken-apparaten var i bruk, var en Reiz-mikrofon i marmorkapsel, som ställdes
till förfogande av Radiotjänst, ett företag som redan från början intresserat och frikostigt bistod Arkivet med sina tekniska resurser och
sin stora erfarenhet. Inspelningarna gjordes på skivor av metall överdragen med acetatlack. Under krigsåren ersattes dessa av skivor med
papp- eller glasstomme. Arkivets inspelningar ha redån från början
gjorts på skivor av 30 cm diameter, endast i några undantagsfall ha skivor med 25 cm diameter använts.
En olägenhet, som snart gjorde sig kännbar vid arbetet med denna
apparat, var att den inte kunde användas på orter som saknade 50periodig växelström. Där man endast hade tillgång till likströmsnät,
till växelström med annat periodtal, eller där elström helt saknades,
kunde inga upptagningar göras. För att råda bot härpå anskaffade
Landsmålsarkivet år 1940 med stöd av enskild frikostighet en omformare (roterande) driven av två 6 volts bilbatterier. Den levererade
220 volts växelström, 50 per., och batterierna kunde under normala
förhållanden utan omladdning leverera erforderlig ström till en hel dags
upptagning. På grund av svårigheterna att utan tillgång till egen bil
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Bild 2. Landsmåls- och Folkminnesarkivets första grammofonupptagningsapparat, Telefunken, använd åren 1935-1946.

medföra denna tunga och besvärande extra utrustning har dess användning måst begränsas till vissa speciella upptagningsexpeditioner, främst
sådana som arbetat på landets lapska språkområde.
Fältarbeten med Telefunkenapparaten 1935-46.
Efter en del försöksvis gjorda upptagningar i Uppland och
Östergötland under försommaren 1935 anträddes den första
längre upptagningsresan i aug. 1936. Den berörde norra Hälsingland, Medelpad, Härjedalen, Jämtland och Gästrikland.
Frikostigt understöd i form av fria bilskjutsar lämnades av hembygdsföreningar och enskilda mecenater. Institutionens knappa
reseanslag skulle ensamt inte ha möjliggjort en så pass omfattande verksamhet som den som nu med all skyndsamhet igångsattes. Under åren 1936-39 besökte grammofonupptagningsexpeditioner de flesta svenska landskap, och ett betydande antal textprov samt folkminnen och folkmusik •upptogos. Ifråga
om de sydsvenska landskapen inleddes ett fruktbärande samarbete med chefen för Landsmålsarkivet i Lund, docent Gunnar
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Hedström, varvid de i Småland, Halland och Skåne upptagna
8kivorna införlivades med lundaarkivets samlingar. För Folkminnesarkivet i Lund gjordes en del musikupptagningar. Motsvarande samverkan upptogs med dialektinstitutet i Göteborg
beträffande Bohuslän. Som en följd av att Landsmåls- och Folkminnesarkivets arbetsuppgifter utvidgades till att omfatta även
det lapska språkets dialekter samt lapsk kultur och musik igångsattes år 1942 en intensiv grammofonverksamhet i de svenska
lappmarkerna från Härjedalen i söder till Karesuando i norr.
I och med en expedition till den sistnämnda socknen på våren
1947 hade Arkivet sammanbragt en rik samling representativa
texter från samtliga lapska dialektområden samt därjämte över
1,000 jojkningar.
Telefunken-apparaten och övrig under 30-talet anskaffad teknisk utrustning hade i stort sett fungerat förträffligt och visat
sig förvånansvärt motståndskraftig mot de ofta svåra påfrestningarna under ständiga transporter på de mest skiftande fordon, tåg, buss, bil, hästvagn, skottkärra, båt o. s. v. Vissa smärre
justeringar och kompletteringar i apparaturen gjordes under
årens lopp, men i huvudsak var den oförändrad under de 11 år
den var i full användning. Givet är emellertid att förslitningen
så småningom allt oftare gjorde sig påmind, och arbetet stördes
av ideliga reparationer. Den framstod dessutom i början på
1940-talet som starkt föråldrad med hänsyn till inspelningsteknikens snabba utveckling. Redan under de första större expeditionerna hade vissa elementära brister i den tekniska utrustningen gjort sig mycket kännbara. Att apparaten endast var
försedd med en skivtallrik gjorde, att man vid en upptagning
redan efter 3 å 4 minuter, då en skivsida var fylld, måste antingen avbryta den talande och göra paus medan man bytte
skiva, eller också gå miste om värdefullt material, som under
tiden talades in i mikrofonen. Besvärligheterna med den elektriska strömmen ha ovan berörts. Omöjligheten att ständigt
medföra omformare och batterier gjorde att man i stor utsträckning måste avstå från upptagningar på orter, där lämplig elström
inte fanns att tillgå och likaså på arbetsplatser utomhus eller i
lador, bodar etc. Den vid varje upptagningstillfälle ofrånkomliga
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uppmonteringen av apparaturen var dessutom tidsödande och
störande för sagesmännen. Alla dessa brister kunde avhjälpas,
om arkivet finge till förfogande en. egen bil Med inbyggd upptagningsanläggning driven av en till bilens motor kopplad strömkälla. En bil skulle inte minst öka grammofonexpeditionernas
rörlighet, och man skulle undgå tidsödande väntan på tåg och
bussar o. s. v.
Grammofonbilens anskaffning och utrustning.
På grund dels av den för dialekt- och folkminnesforskningen
ytterst kännbara skärpningen av det statsfinansiella läget under
krigsåren, dels omöjligheten att importera inspelningsskivor
kunde frågan om anskaffningen av en egen specialutrustad inspelningsbil inte lösas förrän. vid krigsslutet. Efter en ansökan
från Landsmåls- och Folkminnesarkivet, undertecknad även av
övriga i saken intresserade forskningsinstitut, Landsmålsarkivet
och Folklivsarkivet i Lund, Nordiska museet samt dialekt- och
folkminnesarkiven i Göteborg, föreslog K. Maj:t i proposition
till 1945 års riksdag ett anslag av 17,500 kronor till anskaffning
av en bil med inbyggd grammofoninspelningsanläggning, att förvaltas av Uppsala-arkivet men i mån av behov ställas i tjänst
även hos övriga institut. Riksdagen beslöt i enlighet med K.
Maj:ts förslag och under sommaren 1945 utarbetades planer till
konstruktion och utrustning av en inspelningsbil av dr Manne
Eriksson och förf. i samverkan med Radiotjänsts inspelningsavdelning och dess chef, civilingeniör Johan von Utfall. Resultatet av detta samarbete, där Radiotjänsts tekniska expertis
visade ett verksamt intresse för Arkivets speciella önskemål och
behov, blev att en 8-sitsig personbil, Volvo Pv 801 F, inköptes,
och under vintern och våren 1946 ombyggdes den och utrustades med en inspelningsanläggning hos AB Aga-Baltic, Lidingö.
Med bifall till Arkivets hemställan om förstärkt anslag för åstadkommande av bästa möjliga kvalitet på utrustningen beviljade
1946 års riksdag ytterligare 8,200 kronor till grammofonbilen.
Trots betydande svårigheter vid anskaffning av materiel kunde
bilen tas i bruk redan i aug. 1946, tack vare att Radiotjänst
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Bild 3. Upptagningsapparaturen har inmonterats i passagerarutrymmet i en
Volvo-droska. T. y. de båda gravårverken, under dem batterierna, t. h. förstärkare. Byggt av Aga-Baltic i samarbete med Radiotjänst 1946.

ställde vissa nödvändiga instrument till förfogande som lån.
Efter att under höstmånaderna 1946 ha varit i flitig användning
på resor i skilda delar av landet färdigställdes bilen definitivt
av Aga-Baltie våren 1947.
Inspelningsbilens utseende och utrustning framgår i allt väsentligt
av bild 3. Den är försedd med två graververk placerade i passagerarutrymmet, bakom förarsätet. Dessa drivas av synkronmotorer, som
äro omkopplingsbara för två hastigheter, 78 resp. 33 1/3 varv per min.
Växelströmmen, 220 volt, 50 per., levereras av en rotoromformare med
automatiskt frekvensreglage placerad i bagagefacket, se bild 4. Omformaren matas med 24 volts likström av fyra bilbatterier om 90 amperetimmar placerade i bilgolvet under graververken. Batterierna laddas av en generator om 300 vatt kopplad till bilens motor. Laddningen
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Bild 4. Bagagefacket rymmer fr. v. laddningslikriktare, trumma för mikrofohkabel, trumma för kraftkabel och omformare.

sker alltså under bilens förflyttning mellan upptagningsorterna. Skulle
sålunda erhållen laddning inte förslå, finnes möjlighet att t.ex. under
natten ladda från växelströmsnät via en i bagagefacket placerad laddningslikriktare. Finnes växelströmsnät på den plats där upptagning
göres, kan apparaturen anslutas direkt till detta medelst en 50 m. lång
anslutningskabel och en spartransformator. I flertalet fall har den ur
batterierna erhållna kraften visat sig vara tillräcklig även vid relativt
långvariga upptagningar. Till anläggningen hör slutligen en förstärkare om 30 watt, mikrofoner och en 100 m. lång mikrofonkabel upprullad på en i bagagefacket placerad kabeltrumma. Den hittills mest
använda mikrofonen har varit en s. k. drakmikrofon av Aga-Balties
tillverkning. Den kan bekvämt hållas i handen eller läggas på bordet
framför den talande utan att i högre grad dra uppmärksamheten till
sig. Detta gäller även den »Pearb-mikrofon som togs i bruk hösten 1949.
Apparaturen är, såsom framgår av bilderna, monterad i koffertar som
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bekvämt kunna lyftas ur bilen, och man kan t. ex. flytta hela inspelningsattiraljen i en mindre båt ut till en ö i skärgården eller på hästvagn
eller annat transportmedel till platser som sakna framkomlig bilväg.
Genom bilen och den gedigna och ändamålsenliga utrustning den
fått, avhjälptes nu de ovan påtalade bristerna i grammofonupptagningsapparaturen. Tack vare tillgången till två graververk kunna upptagningarna pågå utan avbrott för skivbyte, möjligheten till inspelning
med lägre hastighet, 33 1/3 varv/min., möjliggör upptagandet av långa
texter utan större förbrukning av skivmaterial. Apparaturen är omedelbart klar till användning utan omflyttningar eller montering, och
de snabba förflyttningarna med bilen göra att arbetstiden under resorna
kan utnyttjas på mest effektiva sätt.
Resorna med grammofonbilen under åren 1946-49 ha berört
hela Sverige från Karesuando i norr till Trelleborgstrakten i söder och varit rikt givande. Utom de svenska dialektupptagningarna i skilda landskap må bland märkligare expeditioner
nämnas upptagningarna av lapska dialekter och jojkningar i
Karesuando kyrkby under påskhelgen 1947 med lappar från
Sverige, Norge och Finland som sagesmän, inspelningarna av
folkliga koraler och andliga sånger i Västerbottens och Norrbottens kustland i aug. 1947 och upptagningarna av det ännu
kvarlevande men mycket hastigt döende finska språket i norra
Värmland sommaren 1948. En rik skörd gåvo också de av docent Gunnar Hedström ledda upptagningarna i Västbo, Sunnerbo
och Östra härader i Småland hösten 1947.
Tillvägagångssätt och metoder i fältarbetet.
I var och en av dessa grammofonexpeditioner ha i regel deltagit minst två personer, den ene alltid en av arkivets tjänstemän
såsom ansvarig ledare. Eftersom institutionen inte haft tillgång
till någon särskild tekniker har vederbörande tjänsteman oftast
fått på en gång fungera som vetenskaplig ledare, tekniker och
bilförare. I de fall då Arkivet bland sin egen personal inte haft
någon specialist på respektive dialektområde, har expeditionsledaren som medhjälpare haft en person, som varit förtrogen
med folk och språk i den bygd upptagningarna gällt — ofta en
av Arkivets ortsmeddelare — och som fått sköta intervjun med
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sagesmännen. Medhjälparen har också förberett upptagningarna
inom sitt område, t. ex. ett landskap eller en del av ett landskap,
på så sätt, att han i varje ifrågakommande socken i samråd med
intresserade personer, präst, lärare, hembygdsrörelsens representanter ny. fl. diskuterat lämpliga sagesmän. I många fall har
han också själv på förhand besökt några av de tilltänkta sagesmännen för att kontrollera deras lämplighet och göra sig bekant
med dem, i regel dock utan att förråda något om .den förestående grammofonupptagningen. Detta senare för att undvika
all ev. nervositet och alla icke önskvärda förberedelser från sagesmannens sida, såsom att t. ex. skriva ned vad man anser sig
böra säga i mikrofonen. När så bilen kommer till socknen, brukar man försöka få med någon av de nyssnämnda lokala representanterna för att hjälpa till med samtalet, vilket i största möjliga utsträckning bör föras på dialekt utan onödig inblandning
av riksspråk. Den lokala medhjälparen tjänstgör dessutom givetvis som »introduktör», som med sin närvaro garanterar expeditionens hederliga och allvarliga uppsåt. Nästan undantagslöst ha Arkivets expeditioner överallt mottagits med största
intresse och en rörande vänlighet både av ortsrepresentanter i
mera officiell ställning och av sagesmännen själva och deras familjer. Som regel äro de yngre i familjen angelägna om att få
gamla mors eller fars röst förevigad på grammofonskiva. — Motsvarande gäller givetvis också de expeditioner som gjorts för
systerinstitutionernas räkning; de senare ha då svarat för vetenskaplig expertis och lokala förbindelser.
Den första fråga som utomstående göra, då grammofonupptagningarna komma på tal, är denna:• Hur reagera sagesmännen
själva inför mikrofonen/ Bli de inte förlägna, blyga eller irriterade? Är det verkligen möjligt att få fram prov på deras naturliga, vardagliga samtalsspråk; blir inte deras tal uppstyltat och
onaturligt, såsom ibland kan vara fallet vid de intervjuer med
folk i bygderna, som man då och då hör i radio. Vi gjorde oss
själva samma frågor innan vi började grammofonarbetet 1935,
men efter de första försöksresorna i Uppland kunde vi med tillförsikt svara nej. Och det svaret gäller i stort sett allt fortfarande. De gamla på landsbygden reagera inte alls inför den
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nutida tekniken på samma sätt som den moderna s. k. kulturmänniskan. Det är ju oftast de i förhållande till sin omgivning
konservativa, gammalmodiga, kanske avsides boende människorna man vänder sig till. Bara de få klart för sig att det inte
är fråga om något skoj, eller något offentliggörande i radio eller press, berätta de lugnt och naturligt, utan att med ens kunna
fatta att mikrofonen registrerar alla ljud, även felsägningar,
harsklingar 0. s. v. Ofta ha de gamla dessutom försvagad syn
och iakttagelseförmåga, och då samtalet bara kommit i gång
äro de så fångade av detta att de ha föga uppmärksamhet till
övers för mikrofonen. Därtill kommer, att man så långt möjligt väljer grammofonsagesmännen bland dem som äro kända
som frispråkiga, goda berättare. Förvånande ofta ha vi t. o. m.
lyckats göra upptagningen helt utan sagesmannens vetskap.
Det har skett i t. ex. sådana fall som då sagesmannen haft så
försvagad syn att han inte sett mikrofonen, eller när upptagningen skett på kvällen vid svag belysning så att mikrofonen
lätt kunnat döljas, eller då sagesmannen inte fattat vad saken
gällt utan trott att mikrofonen varit ett instrument för kontroll
av belysningsnätet el. liknande! Den allmänna förutsättningen
för framgång med mikrofonen är givetvis densamma som för
all dialekt- och folkminnesuppteckning: man har att uppträda
på ett sådant sätt att man vinner sina sagesmäns förtroende.
När det gäller de medelålders eller yngre generationerna ställer
sig saken genast värre. För dem kan man inte dölja mikrofonen,
deras skolbildning och formella ambition fördriver deras omedelbarhet; när de skola försöka tala den dialekt som de i vardagslag bevisligen använda, ha de svårt att slita sig från den stil för
muntlig och skriftlig framställning som de lärt i skolan. Men
även i sådana fall kan man med tålamod och påpasslighet i
lämplig förening nå goda resultat! Mången gång är det lämpligt
att sammanföra flera sagesmän och låta dem samspråka fritt
vid kaffebordet. Denna metod har ibland givit utmärkta resultat, i det att de talande stimulerat varandra, men det är ofta
svårt att göra en sådan inspelning tekniskt tillfredsställande, då
sagesmännen prata i munnen på varandra eller tala för långt
från mikrofonen o. s. v. Även barnens språk ha vi då och då
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lyckats fånga på skiva. Det är en bland dialektupptecknare ofta
gjord iakttagelse, att barnens dialekt i regel är ålderdomligare,
mera oblandad och mera lik far- och morföräldrarnas än deras
föräldrars språk. Det är emellertid inte så lätt att få barnen att
tala spontant och otvunget i mikrofonen. Förutsättningen är
att »intervjuaren» är en person med god förmåga och vana att
tala med barn.
Samtalsämnena vid upptagningarna ge sig ofta själva beroende på sagesmännens yrken, erfarenheter eller intressen. En
gammal jägare får givetvis berätta om jakt, en fiskare om fiske,
jordbrukaren om sina sysslor i gamla tider, fäbodkullan får tala
om fäbodliv o. s. v. Lokala bebyggelsetraditioner, ortnamn,
folktro och folksed höra givetvis till standardprogrammet.
Landsmåls- och Folkminnesarkivets frågelistor komma ofta till
användning vid upptagningarna, och skivarkivet rymmer en
mängd mycket goda och detaljerade »svar» på dessa.
Det här sagda gäller uteslutande arbetet på det svenska språkområdet i vårt land. Grammofonupptagningarna bland lapparna ha måst organiseras med hänsyn till deras specifika förhållanden, de stora avstånden, avsaknaden av vägar etc. Upptagningarna ha i regel förlagts till kyrkplatserna, där lapparna
samlats vid helger och marknader. Vetenskapliga ledare av de
lapska expeditionerna ha varit professor B. Collinder och docent
I. Ruong.
I flertalet fall får det dialektala textprov som upptages, formen av en intervju, det blir ett samtal mellan den besökande
som frågar och sagesmannen som svarar, mer eller mindre utförligt. Men i förvånansvärt många fall träffar man på framstående, ibland lysande berättarbegåvningar, som endast med
hjälp av en och annan inskjuten fråga tala i timmatal, ledigt
och fängslande och på god dialekt. Mången gång har det varit
hänsynen till det hastigt sinande skivförrådet som förmått oss
att stänga av apparaturen; berättaren har förefallit outtömlig
och outtröttlig! Såväl framställningens litterära nivå, språkets
formella behandling och innehållets folkloristiska värde göra i
dessa fall upptagningen till en njutning Och skivorna till några
av de förnämligaste originaldokument vårt arkiv äger. 1 fråga
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om förmågan av muntlig episk framställning har skillnaden mellan svenskar och lappar under grammofonupptagningarna framträtt mycket tydligt. De senare äro här i regel överlägsna. Det
behövs ett minimum av frågor för att hålla dem igång, och de
tyckas så helt fångna av sin framställning att de alldeles glömma
åhörarna och de tekniska arrangemangen.
Skivarkivet.
Landsmåls- och Folkminnesarkivets skivarkiv uppgår vid
årsskiftet 1949-50 till 3,349 dubbelsidiga skivor, nästan alla.
med 30 cm diameter. Enär större delen av de sedan år 1946.
tillkomna skivorna ha inspelats med den lägre hastigheten,
33 1/3 varv/min., är kvantiteten upptagen text och musik betydligt större än vad den anförda siffran synes ge vid handen.
Utskriven på papper i 4:0-format skulle den textkvantitet sldvorna innehålla uppgå till i runt tal 55,000 sidor.
Största delen av skivorna innehålla tal, det stora flertalet
svensk dialekt. Ett ej obetydligt antal innehåller dock musik,
instrumental och vokal. Utom spelmansmusik på fiol, klarinett
och nyckelharpa från de flesta svenska landskap märkas folkliga.
koraler från Västerbotten, Gammalsvenskby och Runö samt visor, lockrop m. m. Härtill komma över ettusen lapska jojkningar, de sydligaste inspelade i Jämtland och de nordligaste i
Karesuando. De skivor som innehålla lapskt tal och lapska
jojkningar uppgå till ett antal av 589. Även andra språk äro
representerade: finska, gäliska, singalesiska, sanskrit m. fl.
Skivorna i Landsmåls- och Folkminnesarkivets arkiv förtecknas i kronologisk ordning i en liggare, varvid varje skiva åsättes
ett accessionsnummer. De förtecknas vidare i ett topografiskt,
ordnat register i kortsystem, där relativt utförliga uppgifter om
upptagningen, sagesmännen, skivans innehåll, tekniska notiser
m. m. antecknas. Sagesmännen ha i regel också fotograferats vid
upptagningen.
Materialet från de sydsvenska landskapen samt Bohuslän, som
upptagits under lednink av Landsmålsarkivet i Lund respektive
dialektinstitutet i Göteborg förvaras i dessa arkiv.
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Bild 5. Arkivchefen docent Gunnar Hedström, Lund, (längst t. v.) med sina
sagesmän efter en grammofonupptagning i en gård i Andrarums sn i östra
Skåne den 3 nov. 1946.

Grammofonmaterialets värde och betydelse.
De på skivorna intalade svenska texterna ha sitt intresse ur
främst två huvudsynpunkter, den språkliga• och den folkloristisketnologiska. Härtill komma litterära, folkpsykologiska, sociologiska och andra synpunkter.
Grammofonskivornas värde för språkforskningen kan knappast överskattas. För studiet av fonetik, accent, kvantitet, rytm,
ljud- och formlära, ordbildning, syntax, stilistik, ordförråd m.m.
erbjuda de ett oförlikneligt material. Deras betydelse framstår
än klarare i belysning av professor Bengt Hesselmans för en
tid sedan publicerade framställning av den nordiska språkutvecklingenl, där satsrytmens, satsbetoningens och tonfallets
centrala betydelse för ljudförändringarna påvisas och framhä1)

Huvudlinjer i nordisk språkhistoria H. 1 1948.
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vas. Därför får det direkt i dialektala texter studerade språkmaterialet för Hesselman en vida betydelsefullare ställning än.
man tidigare varit van att ge det. Just i fråga om återgivandet
av tonfallet, den musikaliska accenten, är grammofonen (resp.
magnetofonen) överlägsen alla andra sätt att reproducera levande
tal. Grammofonen »fotograferar» språket, så som det talades av
en viss person vid ett visst bestämt tillfälle. Skivan äger därför karaktären av bevisande dokument på ett helt annat sätt än
den på vanlig väg upptecknade texten. Denna får, även när
den är som bäst, alltid mer eller mindre den litterära produktens
karaktär, dess korrekthet i återgivandet av det talade beror
helt på upptecknarens förtrogenhet med målet och hans förmåga att i skrift återge vad han hört.' På skivan framträder
talspråket i hela sin brokiga rikedom, i det skick det får hos
personer av olika kön, åldersklasser, begåvning, bildningsgrader
och socialgrupper med alla dess stilarter, stilblandningar, inkonsekvenser, anakoluter o. s. v. Vad som är regel och vad som
är tillfälligheter eller undantag framgår lätt, om man bara har
den talande personen, språkområdet, byn, socknen, tillräckligt
fylligt representerad i skivarkivet. Det ligger därför makt uppå
att grammofonupptagningarna få göras tillräckligt fylligt, så att
utförliga texter från många personer erhållas, och att texterna
från en och samma person inte göras för korta. Viktigt är givetvis också, att samma persons tal upptages flera gånger med
några års mellanrum.
Skivmaterialets förvaring och bearbetning.
Om lackskivornas lagringsbeständighet på längre sikt vet
man. ännu ganska litet, eftersom de äldsta av dem ännu inte äro
fullt 20 år gamla. I vissa fall ser den ut att vara mycket god,
i andra däremot dålig, beroende på tillverkningsmaterial, fabrikat m. m. Ett viktigt önskemål är att snarast möjligt få tillgång
till för skivorna lämpade temperatur- och fuktreglerade förvaringslokaler.
1) Se utförligt om hithörande frågor Manne Eriksson, Om dialektuppteckningens metoder, SvLm 1946, vars meningar förf, helt delar.

GRAMMOFONUPPTAGNING

79

Vad göres och vad bör under de närmaste åren göras med det
omfångsrika skivmaterial, som redan finnes, som nu i rask takt
för varje år alltmera tillväxer, och som i samband med upptagningarna endast kan ägnas en nödtorftig katalogisering?
Ett antal representativa, innehållsligt och tekniskt goda
skivor böra matriseras, d. v. s. genom avgjutning överföras på
ur lagringssynpunkt för all framtid beständigt material. Från
det gjutna negativet kunna för forskning och undervisning behövligt antal exemplar erhållas. Texterna på dessa skivor skrivas ut i såväl förenklad ljudbeteckning som i fonetisk skrift.
För undervisningen både vid universiteten och i skolorna komma
dylika skivor att bli av största betydelse. Enär matriseringen
f. n. ställer sig mycket dyrbar, kan man här endast räkna med
ett begränsat antal skivor.
Övriga skivor, som av ekonomiska skäl inte kunna komma
ifråga till matrisering, kopieras. Eftersom originalen icke få utsättas för slitning genom upprepad avspelning, bör en kopia
omedelbart finnas till hands, då en forskare behöver avlyssna
en skiva. Då en skiva utsättes för starkare nötning, t. ex. vid
utskrivning av texten, göras särskilda arbetskopior. Av ekonomiska, och praktiska skäl göras dylika vid Arkivet oftast med •
lägre hastighet, 33 1/3 varv/min. De f. n. i brist på avspelningsgrammofoner och lokaler ytterst minimala möjligheterna att avlyssna skivor böra snarast förbättras.
Härmed sammanhänger mycket nära den alltmera brännande frågan om utskrivning, åtminstone i starkt förenklad beteckning, av en större del av skivornas texter. Detta synes avgjort vara den bästa möjligheten att göra dessa tillgängliga för
såväl språk- som sakforskning. Ur de så utskrivna texterna bör
sedan ordf örrådet excerperas till Arkivets ordregister, och det
sakliga innehållet katalogiseras i det systematiska realregistret
på samma sätt som institutionens handskriftsmaterial i övrigt.
Eftersom detta arbete måste komma att kräva rätt lång tid, får
man nog tillsvidare tänka sig, att man genom en systematisk
sammanställning av den topografiska skivkatalogens i regel förhållandevi B utförliga uppgifter om skivornas innehåll, finge ett
provisoriskt sakregister till skivarkivet. Detta kommer då också
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att i viss mån tjäna även det språkliga arbetet, eftersom ordmaterialet i ett dylikt sakregister skulle bli tillgängligt ur terminologisk synpunkt på motsvarande sätt som ordskatten i Arkivets monografiska uppteckningar, särskilt frågelistsvaren, redan i dessa samlingars nuvarande skick är åtkomligt.
Utskrivningen av grammofontexterna kommer att bli ett omfattande företag som ställer betydande krav på tillgången till
personal och penningmedel. De stora dialektskillnaderna i vårt
land göra, att endast personer som äro någorlunda väl förtrogna
med respektive dialekter kunna utföra nedskrivningen. Särskilt
stora bli kraven på dialektologisk differentiering, då det gäller
dialekter som dels starkt avvika från riksspråket och dels inbördes förete stor splittring, t. ex. dalmål och norrbottniska.
Då det knappast är sannolikt att Arkivet inom överskådlig framtid bland sin fasta personal kommer att ha ett så stort och väl
differentierat antal dialektspecialister som det här blir fråga
om, måste man i stället räkna med hjälp av utomstående, t. ex.
av tidigare upptecknare och medarbetare som nu äro verksamma
på andra områden, såsom läroverkslärare m. fl., och av studenter som vid universitetet studera nordiska språk och nordisk
folklivsforskning.
4. Jämsides med denna bearbetning måste grammofonupptagningarna i fältet fortsättas i forcerad takt. Ännu återstå åtskilliga landskap, där tidigare endast en eller annan skiva — till
på köpet kanske tekniskt otillfredsställande — hittills upptagits. Härtill kommer, att de texter som upptagits med den äldre
apparaten i regel äro för korta samt avbrutna av skivbyten och
andra tekniska störningar och bristfälligheter. Målet för de närmaste fem årens verksamhet med grammofonbilen bör bli att
erhålla åtminstone ett par Språkligt och innehållsligt goda och
tillräckligt omfattande textprov från varje härad resp. tingslag
i Sverige. Man måste dessutom räkna med specialundersökningar av vissa områden som av en eller annan anledning äro
behövliga, t. ex. trakter varifrån det handskriftliga materialet
är otillräckligt eller där särskilt intressanta språkliga eller folkloristiska företeelser kräva närmare studium.
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Grammofonupptagningarna och kulturminnesvården.
Grammofonupptagningarnas värde begränsar sig ingalunda
till deras vetenskapliga betydelse. Det ligger i öppen dag, att
de ha ett mycket starkt allmänt kulturhistoriskt intresse. Härom
vittnar redan den livliga uppskattning de rönt överallt i landet
där de hittills utförts. Från hembygdsföreningar, provinsmuseer
och olika lokala organisationer inkomma ideligen förfrågningar
om möjligheterna att få grammofonupptagningar gjorda i respektive bygder för att åt framtiden rädda språk, traditioner,
berättarkonst, musik o. s. v. I mån av resurser har Arkivet
alltid sökt tillmötesgå dylika önskemål, och ett för båda parter
givande samarbete har utvecklats. Här sammanfalla de vetenskapliga och kulturvårdande intressena på ett mera direkt och
intimt sätt än annars. Även ur denna synpunkt är det av vikt
att de resurser som stå Arkivet till buds, inte blott för själva
inspelningarna utan i lika hög grad för skivornas bevarande åt
framtiden, matrisering och bearbetning, få behövliga förstärkningar.

6- 496310 Svenska Landsmål 1950

Raskajt i norra Ovansiljan.
AV STIG BJÖRKLUND
Det i Älvdalen förekommande rkait (— ra" skt9,—rfiska9),
även känt i Våmhus med dels formen ra" §kai j,t (Bonäs), dels formen
ra"§kalittu (—rdskaty,t)3, Indor, Heden), har varit föremål för flera
mer eller mindre allvarliga försök till tolkning eller identifikation.
A. Noreen redovisar ett belägg från Älvdalen raska4 ('buse (för
barn) under *raskit, s. m.)1- och bifogar i en not Bugges antagande,
att ordets senare led skulle innehålla en folketymologiskt förändrad
form av no. raa-geit (scolopax galinago). Denna sammanställning
refererar även Torp.2
I sin uppsats Om rå 'mytiskt väsen'3 avvisar Lars Levander
Torps (Bugges) sammanställning såsom fullständigt otänkbar och
menar, att raskajt4 »antagligen» hör till rå och »enligt målets ljudregler bör återgå på ett *räå-skT,t». Med hänsyn till de då kända
betydelserna av ordet drog L. här den till synes enda möjliga fonetiskt-språkhistoriska och klart logiska slutsatsen.5
I sin avhandling Dalska namn- o. ordstudier I: 1, s. 9 f. vänder
sig B. Lindén mot Levanders tolkning och framhåller »att förra leden lika väl kunde vara *rå.: stamform av ordet sv. no. rad, fvn.
r på f. (i no. äv. n. med specialbet. 'jordbank, grusrygg'), som med
pkuralform gen. synes ingå i dal. ortn. Radaberg Mo Bä (Rådåbjär
Mo moränås!). Betydelsen vore då: 'han som sk- - -r i rad — radOrdlista öfver dalmålet, Sthlm 1883.
Nynorsk etym. ordb., Kro 1919.
3 Nysv. Stud. 1923, s. 145.
4 'Vindväsen, som sopar igen vägen vid yrväder'.
5 Jfr Levander Dalmålet I: 64.
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dor, drivor'. Jag finner f. ö. denna tolkning . . . rimligare, då det
tydligen . . . är fråga om en agentialbildning av a-stamstyp.»
Lindens tolkning torde av flera skäl böra betraktas som mindre
rimlig. Den bygger på icke få synnerligen osäkra antaganden:
Förleden av raskajt »kunde vara» ett *reiö etc. För att göra
detta troligt anföres ett ortnamn Rådetbjä,r, i vars förled samma
ord »synes» ingå med pluralform genitiv. Sammanställningen
fullbordas slutligen med hjälp av en hos ordet raskatt förmodad
betydelse (ovan citerad). Det förhåller sig även så, att pluralformer gen. i förra ssgsled i dalmålet måste anses som mycket sällsynta, om de över huvud taget finnas (låndkrok skulle i så fall
vara det enda exemplet; till pl. *lånar). En uppenbar svårighet,
som hindrar ett direkt sammanställande av de båda fonemen,
finner man ytterligare däri, att av raskajt icke belagts en enda
form med den i Ovansiljan ytterst vanliga tvåstaviga kortstavsförled, som finnes i Rd,ddbjär. En sådan form borde man ju med
författarens antagande i övrigt ha erhållit i ra(skajt) (: 'raddor,
drivor').
Enligt min mening har man att i förleden r4,- se ett fsv. rådh(fvn. hråd-).1 Jämför t. ex. Söderwall radher adj. 'snabb, rask' och
Fritzner hradr adj. 'saadan som forer med rask Fart lige frem til
Maalet', hradfcerr adj. 'som kan bevwge sig med Raskhed eller
Hurtighed' och det till betydelsen nära raskajt 'vindväsen' stående
hradbyri n.2 'strygende Bor, god Vind som forer ens Fartoi fremad
med stamt Fart' m. fl. Hit torde även kunna föras Torp ra(d)bus
'bus, fremplumpende'. Jämför f. ö. Aasen rad/or adj. 'rask, hurtig;
ogsaa: flink, dristig' Tel. og fl.; radgjengd adj. 'rask til at gaae,
hurtig' Hall.; radmcelt adj. 'som taler hurtigt' Rbg. Även östsvenska belägg finnas: Vendell "rad adj. 'färm, rask etc.' och
Wessman radlig adj. 'kvick, rask i vändningarna'. Till sist må
anföras också rad adj. 'som går raskt undan', rad/aren adj. 'snart
överfaren' och radbärgad adj. 'på kort tid inbärgad (gröda)' i J. V.
Lindgren, Ordb. ö. Butträskmålet.
Huruvida även ett radväg adv. 'direkt, strax, genast' i dalmålet
1 Jfr Torp a. a. rad adj. och se Jac.-Matras, Fwrosk-Dansk Ordb. rahia adv.
'flydende, uden Standsning'.
2 Se äv. Blondal.
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och granndialekterna kan höra hit, lämnas öppet. Förnämsta
svårigheten erbjuda Älvdalen rg'(ö)-wa'g, Mora r€-6'g och Orsa
ra-og. Däremot synes intet formellt hinder föreligga hos formen
(get)raviii g i Multrå (Nordlander, Ordb. ö. Multråmålet), vars förled
mycket väl kunde återgå på ett kortstavigt *hra6-.
Ur denna aspekt kan man bättre förstå övriga betydelser av det
dalska raskajt: 'framfusig person; fiktivt väsen varmed barnen
skrämdes, buse; noanamn för björnen' etc.
I Garberg har numera raskajt 'buse' ersatts med be'boka'1, vars
förra led innehåller interjektionen bo.' bo' ('bu, bu!'), vilket i någon
mån talar om, hur man ville visa raskajts häftiga och skrämmande
ev. ankomst.
Senare leden -skatt låter sig enklast förklara med ett fvn.
skitr m. 'skit, skarn, foraktelig ting, ussel ting el. person'', här i
pejorativ användning under bet. 'obehaglig, otrevlig, förskräcklig
individ' (knappast 'han som sk - - -r' el. dyl.). Jämför sådana ssgr
som fvn.
sveita- och Pdfu-skitr m.2
Vad beträffar den i Våmhus belagda formen -(s)ka'yttz, torde
den kunna betraktas som en sentida ombildning av ett -ska5t.
Jämför att man i södra Våmhus med raskajt numera betecknar
en 'person, som tager reda på allt möjligt skräp: rask” Möjligen
kan ordet ha påverkats av ett i socknen känt kag (kut) m. 'språng,
hopp',
Kunde inte möjligen LinUns Råddbjär lämpligen tolkas med
hjälp av Torps mrade m. straAning av mark el. skog (ogsaa radde
Sol, trang dal med. bratte sider (råe), Gul), samhörande med ett
fodal. *reiöi m. med i stort sett samma betydelse, varav &alika
formen i förra ssgsle,d radha- utvecklats till ett dalskt rå" dd-4 Jfr
stå" Ut-, av strtji (stake) m. !två-, av !ii"vi (lave 'hylla') m. etc.
1 Jfr 11ffiggstad, Gamahiorsk Ordbok, Oslo 1930; se äv. Torp a. a. skit m.,
Aasen, Norsk Ordbog 1873 och S. Sclijott, Norsk Ordbok, Oslo 1914: skit m.
' E. II. Lind, Norskisländska personbinamn, Uppsala 1920-21, Fritzner
a. a., Ilxggstad a. a.
3 Att förleden skulle återgå på ett rad (fvn. rQd, radar) synes även med hänsyn till den allmänt ovissa specialbet. 'grusrugg' osäkert. Jfr R. Ljunggren
SOÄ I, sid. 13 och f. ö. även Ståhle, De sv. ortn. på -inge, sid. 516.

Djos Per Anderssons ordlista i original.
Av OLOF GJERDMAN
min uppsats Djos Per Anderssons ordlista över
svenskt förbrytarspråk (i denna tidskrift 1947) har jag beklagat att originalet till ordlistan »inte finns kvar eller åtminstone inte är att tillgå». Jag valde den formuleringen därför
att jag inte ansåg alls otroligt att manuskriptet kunde finnas
i någon gömma, trots att jag hade förgäves letat efter det i domstolshandlingar o. d. och frågat efter det i våra bibliotek. Någon
tid efter det att min uppsats hade kommit ut meddelade mig
också bibliotekarien vid Uppsala universitetsbibliotek, fil. dr
0. von Feilitzen, som under mitt sökande efter Anderssons ordlista hade vistats i Amerika, att han i början på 1940-talet hade
överlämnat till Kungl. biblioteket i Stockholm en del papper
som hade tillhört framlidne borgmästaren i .Säter, A. Ulrich
(död 1918), vilken bl. a. hade intresserat sig för hemliga språk i
Sverige. Doktor von Feilitzen ville minnas, att det bland de av
honom .överlämnade papperen hade funnits något slags ordlista
av en Djos Per Andersson. Då jag tidigare hade med negativt
resultat efterhört Djos Pers ordlista i Kungl. biblioteket, överraskades jag av von Feilitzens upplysning. Vid ett förnyat besök
i Kungl. biblioteket hade jag emellertid snart det sökta manuskriptet i min hand.
Hur originalet till Djos Pers ordlista hade kommit i Ulrichs
händer är mig obekant, och av samtal med doktor von Feilitzen tycker jag mig förstå att utsikterna att få reda på det nu
är små. Av ordlistan finns det som jag har framhållit anf. arb.
tre kopior. En jämförelse mellan dem och det nu funna originalet visar att detta måste ligga till grund för två av dem, den
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i det Ridderstadska arkivet i Linköping befintliga (här kallad
R.) och den som Harald Ehrenberg lät trycka i Journal of the
Gypsy Lore Society, Third Series, Vol. 7, Edinburgh 1928, och
som nu förvaras i Lunds universitetsbibliotek. Den förras historia känner jag inte till, den senare fick Ehrenborg för tryckningen låna av Esaias Tegnér d. y. Denne hade omkring 1871
fått den i gåva av riksdagsmannen, politikern och publicisten
Carl Fredrik Bergstedt som på 1840-talet hade varit docent i
Uppsala, först i grekiska och sedan i sanskrit och zendspråken
(se mitt förut anförda arbete). Jag betecknar här denna avskrift med B. En jämförelse Mellan originalet och dessa två avskrifter gör mer än sannolikt att R. har kommit till före B. Originalet ser nu inte i allt ut som det gjorde när Djos Per fick
det färdigt någon gång under år 1847. Över det parti utanför
själva ordlistan som heter »En så kalad skåjares Efäkter på en
marknad» står det nu skrivet med blyerts »Skrives», och över
stycket som börjar »Till uplysning» och likaså över »Utdrag Ur
Ståkhus Lagen» har samma hand skrivit uppmaningen »Skrives
ej!». Dessutom har en annan hand med bläck dels gjort ett stort
antal smärre ändringar och »förbättringar», dels gjort tillägg, t.ex.
efter ordet fante inom parentes ordet fjanter och efter sjubaring
inom parentes uttrycket äfven sjåbbare, dels slutligen mot korrekta uttryck bytt ut några s.k. fula ord som Djos Per använt
som översättning av motsvarande förbrytarspråksord. Den som
förfärdigat kopian B. har genomgående tagit hänsyn till dessa
ändringar och uppmaningar till uteslutning, vilket förutsätter
att de redan fanns i originalet när han skrev av detta, vare sig
de har gjorts just för honom eller inte. I R. däremot saknas orden fjanter och sjåbbare, de fula orden är inte avlägsnade och
utdraget ur »stockhuslagen» finns kvar. Det förefaller mig som
om det anförda inte skulle kunna tolkas på annat sätt än jag
har gjort strax ovan. Stycket som börjar »Till upplysning» är
visserligen uteslutet även i R., men i det i R. medtagna utdraget ur stockhuslagen är också ett par meningar uteslutna, nämligen dels de inledande orden, dels följande: »jag vill nämna att
jag har fått brevf från Åbo hägte i finland hitt till Upsala» och
»Beklagansvärd är den som är född att från sin späda barna ål-
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der till sin död Under kasta sig så många sorter lagar». Uppenbarligen har den solim gjort kopian R. på egen hand eller på inrådan av någon annan funnit lämpligt att inte ta med de tre
strukna styckena, emedan han har ansett dem för personligt
färgade. Uppmaningen »Skrives ej!» över utdraget ur »stockhuslagen» innebär väl att censuren var strängare när kopian B.
skulle göras.
Stavar gör avskrivarna som de själva finner bäst. Övriga
olikheter mellan originalet och avskrifterna B. och R. beror
mestadels därpå att Djos Per hade så dålig handstil och att avskrivarna tydligen inte själva har varit så bevandrade i förbrytarspråkets ordförråd. De har med andra ord ibland inte
kunnat läsa författarens bokstäver och inte kunnat ana sig till
vad han har avsett. Till de onöjaktigheter av detta slag som jag
i Djos Per Anderssons ordlista (i det följande citerad Ordl.)
har ansett sannolika och som nu har bekräftats av originalet
kan jag här lägga följande i kopian R. (originalets form anges
med 0.): atjär, 0. atjar och, i ett exempel under det uppslagsordet, latja tjåvo, 0. latju tjavo; bäcks, 0. bächss; dicklåck, 0.
dicklåk; greiji, 0. greji; hafva, 0. hav fa; hubse, 0. huvf; bolott rät,
0. lolott röt; laik (snarast), 0. låck; pachast, 0. pachatt; pran (prat),
0. prall (prat); panato(puchato), 0. pänato (puchato); parlott, 0.
pärlott; pucka (under uppslagsordet rakla), 0. pucka; randrekirare,
0. randukirare; ranjer, 0. ranjeir; rutur, 0. rulur (alltså / med
längdstreck över); ruta, 0. rula (alltså 1 med längdstreck över);
chukert, 0. chuckert; stråklingar, 0. snarast sträklingar; tjäropa,
0. tjeiropa; vajsta, 0. väjsta; walochäster, 0. valochaster. Kopian
R. är emellertid inte alldeles utan onöjaktigheter också av annat slag. Ordet bäro betyder enligt den 'båt', 'ångfartyg', men
originalet upplyser om att bäro endast betyder 'båt', och att
'ångfartyg' heter jagg bäro. Ordet latjutt lämnas i R. oöversatt.
Avskrivaren har kanske tänkt men sedan glömt att höra efter
om Djos Pers översättning 'Brabo' var en synonym till latjutt
eller skulle vara liktydigt med 'bravo'. I originalet står till höger om ordet mhuss, och i jämnhöjd med detta men på så pass
stort avstånd därifrån att det tydligen måste vara fråga om en
synonym, ordet tjeno. Bägge orden har fått den gemensamma

DJOS PER ANDERSSONS ORDLISTA I ORIGINAL

89

översättningen 'en pärson'. I R. saknas tjeno. Däremot finns
det i den Bergstedtska kopian, och står där så nära mhuss att
de kan uppfattas som ett sammansatt ord. Djos Per skrev
mycket ofta sammansättningsled som självständiga ord. Ehrenborgs skrivning mahass tjeno, den enda som jag då kände till,
har jag därför tidigare felaktigt tolkat som ett avsett sammansatt ord musstjeno med betydelsen 'mansperson'. Den som har
utfört kopian R. formulerade gärna om vad Djos Per skrev när
han tyckte att detta hade blivit för utförligt eller för krångligt.
I originalet heter det t. ex. om ordet /ante: »dett är en karl som
ej har nagon karakter eler en sådan som ej kan Göra varken
ont eller Gått. Den får ofta den skymfande karakter att heta
Fante.» R. har förklaringen: »En som hvarken kan göra ondt
eller godt får den skymfande karakteren _Pante.» 1 ett fall, nämligen beträffande straffet kromm, har han, troligen just därför
att han funnit Djos Pers beskrivning alltför tillkrånglad och
oklar, helt utelämnat den och nöjt sig med upplysningen: »Ett
slags straff.»
I kopian B. är det ganska gott om onöjaktigheter som sammanhänger med själva avskrivningen av förbrytarspråksorden.
I det stora hela beror onöjaktigheterna inte på felläsning i vanlig mening, ty orden kan, ja, måste rent av i vissa fall läsas just
på det sätt avskrivaren har gjort. Det är bara det att Djos Per
inte har avsett den läsningen. Underligt nog har de som gett
ut avskriften B. i Journal of the Gypsy Lore Society ofta inte
diskuterat vad författaren kan ha menat med sina skrivningar,
vilket kan ge läsaren det intrycket att Djos Per inte alltid själv
visste vad ett ord hette, att han med andra ord inte själv behärskade förbrytarspråket. Jämförelsen mellan avskriften och originalet har avslöjat ytterst få brister av detta slag utöver dem
jag har meddelat anf. arb. För detaljer hänvisar jag därför dit
och till uppgifterna i originalet självt nedan.
Den tredje kopian, den Säveska, i fortsättningen kallad S.,
visar så många betydelsefulla avvikelser från de bägge andra och
från det funna originalet att jag omöjligt kan tänka mig att den
är en avskrift var b sig av detta eller av B. eller R. Kopian S. är
utförd med så stor omsorg att man inte kan anta exempelvis att
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Säve av slarv eller glömska eller av något icke angivet avsiktligt skäl utelämnat följande ord ur sin kopia: bedor 'civil herre',
bråkbindare (som i de två andra avskrifterna anföres inom parentes bredvid verbet bråka 'skvallra' eller 'upptäcka'), bangalott 'djävulskt' eller 'djävlutt' som Djos Per skriver, bäro 'båt',
dåk 'sjuk', fulott 'styggt', gara 'gömma', huv 'gubbe', husare
'onanist', kambana 'klocka', kåkar 'ljuger', måjjen 'munnen',
ratjo 'präst', spana 'stjäla'. Något möjligare men inte därför
troligt är det, att han hämtat ur andra källor än ett manuskript av Djos Per följande ord som förekommer i hans kopia:
butt 'väl', 'bra', gola 'skrika', hämpra 'hjälpa', jänget 'knät och
alla slags gångjärn', kri 'förtära, äta', mandros 'min', manga
'tigga', miros 'min', mular° 'mördare', päjko 'brev', 'biljett',
randra 'skriva', rommani 'svenska tjuvspråket', smitjo-kell
'Smedjegården (ett fängelse i Stockholm)', sti/o 'tyst'. Mer än
svårt skulle det också vara att förklara hur Säve med utgångspunkt i originalet till kopiorna B. och R. har kommit att utelämna alla dess texter utanför själva förbrytarordlistan och ersätta dem med en text som inte finns i originalet. En del olikheter mellan kopian S. och originalet till B. och R. ifråga om
översättningen av förbrytarspråksorden är också ägnade att
väcka undran, t. ex. följande: dabb, 0. extra stryk, S. stryk,
pisk, straff; gnav el. grav, 0. 'skällsord till gamla gubbar', S.
'skurk', lymmel', 'bov'; kalsingfakare, 0. 'garvare', S. skomakare'; muftapiben, 0. 'öl', 'dricka', S. 'kaffe'; palla, 0. 'bakas',
'till bakas', S. 'återfå'; piben, 0. 'svagdricka', S. 'dryck, sup';
raklo, 0. 'fähund', S. 'illa känd', 'som har dåligt rykte'; sjaster,
0. 'fängsel', S. 'galler'. Som jag anf. arb. har framhållit ansåg
Ehrenborg olikheterna mellan den Säveska kopian och den av
honom själv använda B. vara så stora att han frågade sig om
de härstammar från ett och samma original, som genomgått två
olika avskrivares och utgivares händer, eller om orden i dem hade
erhållits av Djos Per Andersson vid olika tillfällen. Etzler däremot anser, i sitt arbete Zigenarna och deras avkomlingar
i Sverige, att det säkerligen aldrig har funnits mer än en originalhandskrift. För egen del avstod jag i Ordl. från att försöka
förklara anledningen till de många och delvis betydande skinna-
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denn,. Nu när man har att tillgå inte bara de tre kopiorna utan
också originalet till B. och R. kan man yttra sig med större säkerhet, tycker jag. Det sannolikaste är skulle jag tro att Djos
Per år 1847 skrev ut den lista med förbrytarspråksord som sedan blev Bergstedts egendom, som denne skänkte till Tegnér d.y.
och som Ehrenborg lät trycka i Journal of the Gypsy Lore Society. Om denna kopia gjordes för Bergstedts räkning eller förut
ägdes av någon annan är inte känt. Visserligen finns det bland
papper som Harald Ehrenborg har skänkt till Linköpings stiftsbibliotek ett vid första påseendet mycket upplysande brev härom
av den 22 sept. 1909 till Ehrenborg från C. F. Bergstedts son
J. Bergstedt. Om det som just nu intresserar oss meddelar brevet följande:
Till svar å Edert ärade bref af gårdagen kan jag nämna, att jag mycket väl från min barndom erinrar mig huru min far för min mor omtalade just berörda ordlista. Det måste nu vara mellan 42-45 år sedan. Såsom jag då fattade saken hade min far, som ju vid den tid, då
ordlistan såg dagen, 'företrädesvis var språkkarl, vänt sig till lifstidsfången 'Dalpelle' och i fängelset af honom själv erhållit materialet till
berörda ordlista, hvarefter han upptecknat densamma. Den skulle således vara original och ej afskrift ur någon utgifven skrift. Jag är nästan säker på att denna min uppfattning öfverensstämmer med verkliga förhållandet, tycker mig f. ö. minnas, att jag vid nämnda tillfälle
såg corpus delicti
Som J. Bergstedt var född 1853 skulle han alltså ha varit en
11-14 års pojke när han hörde talas om Dalpelle och möjligen
hade sett ordlistan. Om hans andra uppgifter är riktiga bör
faderns besök hos Djos Per i fängelset ha skett någon gång under förra delen av år 1846, ty under år 1847, då originalet till
ordlistan tillkom enligt Djos Pers egen uppgift på titelbladet,
var C. F. Bergstedt utomlands. Han hade nämligen fått anslag
till en utrikes resa. Den varade i två år. Han tycks ha anträtt
resan sommaren 1846 och återkom under sommaren 1848. Att
han skulle som sonen uppger ha fått materialet till ordlistan av
Djos Per men själv ha upptecknat orden verkar inte sannolikt
eftersom originalet är skrivet av Djos Per och kopian B. inte
tycks vara skriven av Bergstedt. Jag kan i varje fall inte finna,
någon påtagligare likhet mellan avskrivarens handstil och hand-
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stilen i de brev från Bergstedt som jag har varit i tillfälle att se.
Har Bergstedt haft något med tillkomsten av Djos Pers ordlista
att göra förefaller det mig som om det skulle vara enklast anta
att han någon gång under förra delen av år 1846 uppsökte Djos
Per i fängelset, fick hans löfte att göra i ordning en lista på förbrytarspråksord och att den blev färdig under år 1847. Av den,
o rät t a d, togs en kopia, den Ridderstadska, och av den, rättad, togs en annan, den Bergstedtska. Men varför hade inte
Bergstedt originalet utan endast en avskrift, om det var han
som ombesörjde ordlistans tillkomst? Och ifall originalet av
censurskäl eller någon annan orsak inte fick lämna fängelset,
var fanns det då där, när den Säveska kopian kom till? Denna
tycks ju nämligen, som vi har sett, inte gärna kunna gå tillbaka
på det originalet .utan synes förutsätta ett annat, som då måste
ha kommit till någon gång mellan det förstas tillkomst under
år 1847 och Djos Pers avrättning den 28 mars 1849. Att det
andra originalet skulle bli i mycket likt det tidigare är klart,
men om Djos Per glömde att ta med en del av de ord som fanns
i detta och å andra sidan i det nya fick med ord som saknas i det
förra, t. ex. därför att• han inte hade dem presenta just när han
skrev ut den nya ordlistan, så är det ju inget att förvåna sig över
utan snarare just vad man-har anledning att vänta. Av detta här
förmodade andra Djos Perska manuskript var det Säve själv
tog eller lät någon annan ta en avskrift. Senare gjorde han på
grundval av denna avskrift i ordning ett manuskript för Sundtg
räkning, och ordnade då orden alfabetiskt, förtydligade och
kommenterade dem och deras översättningar och gjorde överhuvudtaget ordlistan mer presentabel än den med all sannolikhet var när den lämnade Djos Pers hand. Jag kan inte se att
det antagande jag här har gjort omöjliggöres av de ovan sid. 90,
anförda olikheterna ifråga om vissa ords översättning mellan kopian S. och det nu funna originalet, exempelvis S. 'skomakare'
och 0. 'garvare' för kalsingfakare, S. 'dryck, sup' och 0. 'svagdricka' för piben, S. 'kaffe' och 0. 'öl', 'dricka' för muftapiben
eller S. 'galler' och 0. 'fängsel' för sjaster. Då det här förmodade andra originalet är försvunnet har jag ingen anledning.
att ta mera hänsyn till det i Oslo förvarade Säveska manuskrip-
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tet än jag redan har gjort i min förra uppsats om Djos Pers ordlista. För kopian R. hänvisar jag också dit och till vad jag har
sagt om den i det föregående. Däremot anser jag mig av ett
särskilt skäl böra dröja längre vid den Bergstedtska kopian. Det
har nämligen visat sig att den har varit föremål för ganska stort
intresse från Esaias Tegnér d. y:s sida.
Bland de Ehrenborgska papperen i Linköpings Stiftsbibliotek
finns en biljett och ett brev från Tegnér till Ehrenborg. Och
Minds universitetsbibliotek äger en del brev från Ehrenborg till
Tegnér. Det första är från år 1910, det sista från 1927. Den
14 dec. 1910 skriver Ehrenborg till Tegnér: »Då det gäller att
offentliggöra 'ett stort fynd', som egentligen tillhör dig [dvs.
den Bergstedtska kopian av Djos Pers ordlista, om vars förvaringsort han troligen först vid denna tid hade fått kännedom], beder jag få skicka till genomläsning det bref, som jag
mottog från utgifvaren af Gypsy Lore Journal till svar på min
afskrift och öfversättning af Djås Per Anderssons ordlista [alltså noga räknat Ehrenborgs avskrift av den Bergstedtska kopian
av Djos Pers ordlista].» Den åsyftade utgivaren av Gypsy Lore
Journal, som officiellt var sällskapets sekreterare och som hette
Macfie, hade att döma av en brevväxling mellan honom och
Ehrenborg, som finns bland de Ehrenborgska papperen i Linköpings stiftsbibliotek, ursprungligen tänkt sig att Djos Pers
ordlista skulle utges precis i det skick vari den befann sig, dock
med engelsk i stället för svensk översättning av förbrytarspråksorden. Av fortsättningen på det nyss anförda brevet från Ehrenborg till Tegnér tycks framgå att den senare hellre hade velat ha en ingående kritisk kommentar till ordlistan. Ehrenborg
skriver nämligen där: »Macfies plan för behandlingen af ordlistan inbegriper ju icke någon ingående kritisk redaktion; men
en sådan kan ju offentliggöras efteråt. För mig hägrar hoppet
om en sådan kritisk redaktion från din penna, den enda som
kan göra full rättvisa åt ämnet.»
Det tidigaste av de två meddelandena från Tegnér till Ehrenborg är kort. Det är utan avgångsort och datum men nådde
adressaten den 31 dec. 1911. Biljetten lyder: »De hjärtligaste
nyårshälsningar! Tro inte att jag glömt bort vår 'Drablopa',
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hur lång än min tystnad i denna sak har varit. Tvärtom har
under studiet af den mitt gamla intresse för Romani smått vaknat, och jag har på lediga stunder tittat igenom en del litteratur, som hjälpt mig att lösa en och annan af Drablopas gåtor.
Så snart jag kommer loss från bibelarbetet, som ju nalkas sitt
slut, skall jag genast söka expediera vår ordlista. Förlåt att
jag varit så långsam. Din tillgifne Es. T.» Ehrenborg och Gypsy
Lore Society fick emellertid vänta länge. I ett brev 3 år senare
gav Ehrenborg Tegnér följande verkligt modesta påstötning:
»Ofta undrar jag, om du skall få någon gång tillfälle att utarbeta Djos Per Anderssons 'drablopa'. Men det erkännes villigt,
att Svenska Akademiens Ordbok knappt tål någon medtäflare,
icke ens på småstunder.» Ytterligare 111/2 år gick. Då, år 1925,
hade Macfie tagit sin hand från Journal of the Gypsy Lore Society och efterträtts av E. 0. Winstedt. Den 6 sept. det året
meddelar Ehrenborg Tegnér att Winstedt har anmodat honom
att skicka Djos Per Anderssons ordlista för att tryckas i tidskriften. »För några år sedan skickade jag till dig en kopia af
denna ordlista, hvilken du önskade revidera.» Två år senare
anhåller Winstedt ännu en gång »att om möjligt få sig tillsänd
Djos Per Anderssons ordlista, hvilken jag [dvs. Ehrenborg]
skickade till dig för några år sedan. Han vill införa den i Gypsy
Lore Journal efter noggrann revision, för hvilken han torde vara
fullt kompetent.» För Tegnér innebar tydligen detta meddelande
en stor lättnad. Han skriver nämligen till Ehrenborg fjorton
dagar senare:
»Min kära vän från gamla Linköpingsdagar.
Länge, mycket för länge har ett konvolut med titeln Drablopa stått
på en hylla bredvid mitt skrivbord och pekat finger åt mig. Ofta har
jag tänkt på att taga fatt på mina besvärliga sigenare, men alltjämt
har jag haft andra ting som synts mig ännu mer pressanta. Jag har
haft en känsla av att sigenarna skulle kräva ett ganska drygt arbete,
om jag skulle redigera manuskriptet på ett vetenskapligt värdigt sätt.
Och så kom ditt brev. Att det ej kommit långt tidigare visar att
du är en ängel i tålamod, och att det nu kom, åtföljt av ett förslag som
lyftade bördan från mina syndiga skuldror, kändes som en verkligen
stor lättnad. Jag haae tänkt på att i en under nästa år utkommande
del av »Ur språkets värld» ta in en avhandling om Drablopa men jag
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hade mina betänkligheter, emedan denna avhandling nog komme att
bli för lång och kanske även för tungläst för den publik som vill titta
in i min språkvärld. Då du nu tar dig an manuskriptet och — därom
är jag viss — med de fackmän du kan få till biträde, gör utgivningsarbetet bättre än jag skulle göra, känner jag mig riktigt lätt om hjärtat. ... Under de dagar som gått sedan jag fick ditt brev har jag sett
på de papper som nu återgå, ävenledes på en del anteckningar jag själv
gjort, och tror att detta arrangemang löser frågan på bästa sätt, inte
bara för mig utan för sigenarvetenskapen. Emellertid vore det, om jag
skall göra något ytterligare vid saken, önskvärt att jag dess förinnan
hade Drablopa i din upplaga och med dina kommentarer framför mig
i tryckt form, någon gång under nästa års början. . .»
Den 10 maj följande år, alltså 1928, skriver Ehrenborg till honom: »Ändtligen har jag mottagit från Winstedt bifogade bref
och med detta de två exemplaren af korrekturet till Drablopa
som påtagligen skall utgöra del af Gypsy LOre Journals nästa
häfte. Ehuru trycket kommer långt efter den tidpunkt Du angaf i höstas, hoppas jag att Du kan företaga revisionen och möjliggöra publikationen.» Granskningen av det korrektur på Djos
Pers ordlista som Ehrenborg sände Tegnér innebar för denne
tycks det en mycket stor besvikelse. Det framgår indirekt av
följande utdrag ur ett brev från Ehrenborg till Tegnér den 25
juli 1928:
»Till svar på Ditt bref af gårdagen skyndar jag att beklaga min stora
okunnighet i Romani, såväl språket som literaturen, om hvilka jag
för 15-20 år sedan fick en liten aning, som numera fördunstat. Det
är Macfie, som satt mitt namn i spetsen för artikeln om Drablopa och
som gjort mesta arbetet vid ordf ölj den i listan. Nu har han dragit sig
tillbaka från Gypsy Lore Journals redaktion och svarar icke ens på
bref om detta ämne, som han dock behandlade öfverlägset väl.
Jag inser nog vigten av Dina i dag mottagna anmärkningar men
vågar likväl föreslå att Macfies artikel nu får tryckas i tidskriften med
blott de nödvändigaste rättelserna. Jag anser mig ej i stånd att rätta
Macfie
Winstedt skref ju i sitt bref af 17 juli, att det blott var ett
fåtal ord han behöfde granskade. Någon omredaktion torde nu ej kunna
åstadkommas, och det är därför jag ej bedt honom utplåna mitt namn,
fast jag ej så just gerna ses, att jag kommit inför allmänheten nästan
som en bedragare, men Du torde ej kunna tillåta, att Ditt namn nämnes i artikeln om Drablopa, hvilken artikel Du funnit behäftad med
alltför stora brister. Låt mig deif ör qvarstå såsom syndabock, medan
Du, utan att namngifva Dig sjelf, blott rättar det värsta i korrekturet.»

96

OLOF GJERDMAN

Tegnér tycks omedelbart ha skickat ett tröstande svar, ty redan den 28 juli skriver Ehrenborg till honom: »Mycken tack för
brefvet af gårdagen med korrekturet. Jag skickar det senare
med dagens post till Oxford, jemte de af Dig föreslagna förändringarna. Må mitt namn qvarstå, men jag vidhåller att Macfie
gjort den bästa delen af arbetet.» Av ovanstående framgår klart
att Tegnér, trots att det inte nämns där, deltog i arbetet med att
färdigställa den i Journal of the Gypsy Lore Society tryckta
Djos Per Andersson's Vocabulary. Arbetsfördelningen
mellan Macfie och Ehrenborg synes ha följt den plan som Macfie föreslog Ehrenborg redan i ett brev den 6 dec. 1910 (Linköpings stiftsbiblioteks Ehrenborgssamling). Enligt planen skulle
artikeln innehålla: »1) exact transeript of each word & it» meaning, 2) English translation of the meaning in brackets, 3) pure
Romani form with references to other vocabularies 4) notes on
the spelling, pronunciation, Sundt's form of the word, suffixes,
etc....» Lite längre ned i brevet heter det: »Still I'll be able
to supply the comparison to the various vocabularies, if you
will be responsible for the accuracy of the transcription, the
references to Swedish prison slang, the influence to Swedish on
the terminations of words, & the references or quotations from
Sundt.» Till Ehrenborgs uppgifter skulle också höra översättningen till engelska av de svenska ord med vilka Djos Per hade
återgett förbrytarspråksorden. Att döma av särskilt brevväxlingen mellan Macfie och Ehrenborg tycks Tegnér ha ingripit
i arbetet med färdigställandet av ordlistan först i och med korrekturläsningen. Vilka hans rättelser och• tillägg har varit är
inte lätt att nu avgöra.
När jag för jämförelse med det funna originalet till Djos Pers
ordlista erhöll den Bergstedtska kopian från universitetsbiblioteket i Lund fann jag att man vänligt nog också hade skickat
med. en del för mig dittills okända anteckningar av Esaias Tegn&. Jag såg strax att de gällde Djos Pers ordlista. Vid närmare
granskning blev det dessutom klart att de var avsedda som en
ingående kommentar till denna och att Tegnér vid. nedskrivandet av dem måste ha haft ett korrektur på Ehrenborgs artikel i
Journal of the Gypsy Lore Society eller troligare en avskrift av
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Ehrenborgs manuskript till den. Anteckningarna är gjorda på
117 blad i storleken 161/2 x 12 em. Många blad är alldeles fullklottrade med. anmärkningar och anmärkningar till anmärkningar. Ibland är anteckningarna mycket svårlästa på grund
av att de är skrivna med blyerts, med mycken liten handstil
och med många och starka förkortningar och tydligen inte är
avsedda för andra än Tegnér själv. Så utförliga som anteckningarna är har man all anledning förmoda att de skulle ha blivit mycket ingående om han hade kommit att fullfölja de intentioner han tydligen hade haft. Anmärkningarna börjar med
en inledning om ordlistans stavning, om sammanblandningen av
bokstäver, om de i ordlistan upptagna ordens bildningssätt och
böjning o. d. Under de särskilda orden anförs varianter från
andra in- och utländska källor, och Tegnér försöker om möjligt
förklara och etymologisera ordtn.
Jag skall här beröra några av Tegnérs ordförklaringar därför
att de ger mig anledning antingen att modifiera min egen kommentar till samma ord i »Två förbrytarordlistor» (Sv. Lm. 1947)
eller att närmare belysa vad jag där har sagt.
Byling. Enligt SAOB kan ordet möjligen vara en avledning
av bygel 'polis', vilket ordboken frågande tolkar som »eg. person
med brandvaktsaxt jfr d. bejle fånglänk». Själv har jag anf.
arb. tänkt mig som en annan möjlighet att byling går tillbaka
på ett böling < bödeling eller att det har med suffixet -ing nybildats till ett byl, böl. I formen böl och med betydelsen 'bödel'
är detta ord belagt i vårt språk. Tegnérs förklaring av ordet är
i grunden densamma som min, tycks det. Han skriver: »Det är
bildat af ett även [ordet otydligt] befintligt bygel som i sin Ordning är -= bödel, böfvel t. Mittel, It. beudel, beul ags. bydel
alla = rättstj urspr budbärare.» Hur han har tänkt sig saken
närmare går han inte in på. Det förefaller ,emellertid som om
han skulle ha menat att ett bygeling har bildats till det förefintliga bygel och att sedan bygeling utvecklat sig till bygling > byling. Eftersom han sammanställer bygel med sv. bödel, bövel, lt.
beudel, beul osv, får vi väl anta att han vidare har räknat med
att d på vissa håll har helt försvunnit och att resultatet då har
blivit böl o. d., på andra håll däremot har utvecklat sig till ett
7 - 496310 Svenska Landsmål 1950
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frikativt j-ljud eller till ett frikativt g-ljud och att detta sedan
har blivit explosivt g. Övergång av d till j och g finns belagd
från en del trakter i Tyskland. Något bilgel som skulle ha kunnat lånas in i svenskan har jag dock inte funnit. Själv skulle
jag hellre än till ett bygel < ty. biigel vilja anknyta byling direkt
till ett byl < NU. Men medan formen böl är väl känd har jag
inte kunnat få något belägg på biil. Emellertid har docenten
Ernst Löfstedt, Uppsala, på min förfrågan sagt mig att om man
kan få anta lån från någon medeltysk dialekt med bortfall av
d och utan den utveckling av ii > ö som föreligger i böl — och
någon anledning att utesluta möjligheten av lån från en sådan
medeltysk dialekt finns inte så vitt jag kan förstå i ett fall som
detta — så bör man inte utesluta den möjligheten därför att
man inte hittar formen bill i lexika.
Dubbling 'spegel'. Tegnér ser i•detta ord en förvanskning —
medveten förmodar jag han har menat — av dikling som han
tänker sig bildat med den germanska ändelsen -ing till participet diklo < dikk 'se'. Trots att diklo i betydelsen 'spegel' finns
i serbisk och armenisk zigenska har jag svårt att tro att Djos
Pers dubbling kan vara en förvanskning av detta. I »Två förbrytarordlistor» har jag hänvisat till Sundt som menar att ordet är bildat av dubbel.
Huv/ 'gubbe'. Tegnér misstänker att avskrivaren här har läst
ett G som H och menar att det avsedda ordet är gavo som kan
användas även om gubbar. Han finner det dock märkvärdigt
att ordet har placerats under bokstaven h öm det i verkligheten
har börjat med bokstaven g. För min del tror jag sona jag tidigare har framhållit att det avsedda ordet är uv. Se i det följande.
Hyvare, yvare, 'onanist'. Det går inte an att skilja Sundts
hyvare från .yvare med samma betydelse. Tegnér tycks ha menat
att hyvare också är samma ord som synonymen husare. Det
förefaller mig möjligt men vågat. Däremot bör man kanske
sammanföra husare, den Bergstedtska kopians huekare och det
funna originalets och den Ridderstadska, avskriftens huchare.
Visserligen vill man• inte gärna i huchare och huckare se felläsningar av hussare, men antingen har Djos Per verkligen avsett
uttalet hussare med skrivningen husare eller också har han haft
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växlande uttal av ordet och kommit att i själva ordlistan skriva
husare, men huehare för avsett hussare (med det andra s skrivet
som långt s) när han senare skulle återge det tillsammans med.
dess synonymer yvare och klaidare.
Hönan 'spisel', 'kakelugn', 'skorsten'. Sundt antar lån från
tyskans Herd. Anf. arb. har jag till det anmärkt: »Trots sitt d
vore väl dock svenskt härd inte alldeles otänkbart som utgångspunkt.» Tegnér invänder mot ett sådant antagande att »hörd är
i Norden icke ngt folkligt namn på spisel, det nyttjas endast
som smidesterm». Och han tillägger: »Om ordet sammanhänger
med hörd måste det vara bildat antingen i Tyskland (Jag vet dock
icke af att det där är uppvisadt, ej heller angifves [oläsbart ord]
brukl i tyskan) eller i England. Men finns det där,» Trots dessa
invändningar förefaller det mig dock sannolikt att man för Djos
Pers ord hört« bör utgå från tyskans Herd eller svenskan hörd.
Att det svenska hörd inte är folkligt behöver enligt min uppfattning inte hindra. De som skapar orden i slang- och förbrytarspråk är inte heller alla 'folkliga'.
Ka/singfakare 'garvare'. Tegnér finner med all rätt betydelsen
'garvare' egendomlig. Man väntar sig översättningen 'skomakare' som också den Säveska kopian har. Senare sammansättningsledet hör till verbet lacka 'göra', 'arbeta'; jfr det engelska
vulgärspråketS lake 'make', 'do'. Jag har anf. arb. framhållit,
att det är frestande att med t. ex. Palm och Sundt förmoda att
lacka har med det latinska faeere att göra, men att — som bl. a.
Gösta Bergman och Iversen har påpekat — ett och annat gör
den härledningen osäker. Tegnér anser Sundts antagande omöjligt på grund av bruket att uttala e i det latinska fa,eere som ts
och s. Fråga är väl dock om man har rätt att så kategoriskt förneka möjligheten av den sammanställningen. Det finns i slangoch förbrytarspråken bl. a. massor av egenheter förorsakade av
lusten hos dem som talar de språken att göra orden °genomskinligare, svårare att förstå för 'bönderna'.
Kartringar 'kort'. I Två förbrytarordlistor har jag hänvisat
till Sundt och skrivit: »Su. jämför, väl med rätta, tyskt Karta.»
Tegnér lägger den nygrekiska pluralen xapTia 'spelkort' till
grund. Den passar också, förefaller det mig, bättre än det tyska•
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Karte som utgångspunkt för det av Palm anförda kaMeling.
Och den nygrekiska singularen xocp-rt duger lika bra som detta
för de andra av mig nämnda orden: karti 'kort', 'porträtt', 'biljett' och 'spelkort', kartli och kartling 'kortlek'.
?kåkar° 'falskt'. Bland synonymerna i Djos Pers ordlista står
upptagna tre med betydelsen 'ljuger'. Det första är kåk, det tredje
kåkar, och mellan dem står ett ord som är mycket otydligt skrivet.
Jag har i »Två förbrytarordlistor» återgett det med 'I kåka, här skriver jag kå . . ro, den Ridderstadska Kopian har kårro, Ehrenborg
har läst det i den Bergstedtska kopian som kåpo, Tegnér som kåpa.
I originalet är de två första bokstäverna tydligt kå, den sista tydligt o, den nästa sista r eller någon bokstav som har ändrats till
p eller ett p som det har ändrats på. Mellan kå och ro eller po finns
det något som möjligen skulle kunna vara två bokstäver, av
vilka den första kanske skall tänkas överstruken och ersatt med
den andra som dock inte verkar mera lyckad. — Tegnér tror
att originalet har haft två verb för 'ljuger': ett kåkåvar och ett
kåkar. Det förra som han också försöker etymologisera har sedan förvanskats till kå'par menar han. Originalet förbjuder emellertid att räkna med ett sararaansatt ord börjande med kåk.
Det ord kåk som nu finns är skrivet för sig och skilt genom komma
från det nyss diskuterade kå . . ro. Om detta kå . . ro har jag i
»Två förbrytarordlistor» endast sagt att det är « osäkert men
måste ha haft något med 'lögn' och 'ljuga' att göra. Eftersom
själva ordlistan upptar utom kåk och kåkar ett ord kåka,ro
'falskt' och det svårlästa ordet kå . . ro skulle kunna tolkas som
ett avsett kåkaro eller kåkro anser jag det nu troligt att Djos
Per hade velat men inte riktigt lyckats skriva det ordet.
Liber '(ovanligt) stor portion'. I en recension av »Två förbrytarordlistor» i Journal of the Gypsy Lore Society 1949 har
E. 0. Winstedt anmärkt på att jag har härlett detta ord ur det
latinska adjektivet liber 'fri'. Det är för honom omöjligt säger
han att förbinda betydelsen 'fri' hos det latinska adjektivet
liber med förbrytarordets betydelse '(ovanligt) stor portion'.
Jag medger att den av mig använda formuleringen: »Ordet måste
väl på något sätt sammanhänga med det lat. adj. liber» kan vålla
missförstånd, men jag påpekar att om jag med uttrycket »sam-
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manhänga med» hade avsett vad man brukar inlägga i uttrycket
»härledas ur» då skulle jag inte ha skrivit »på något sätt sammanhänga med». Jag påpekar också att min formulering saknar
översättning på det lat. adj. liber. Det är inte en tillfällighet.
Macfie (knappast Ehrenborg, jfr i det föregående) skriver i Djos
Per Anderssons Vocabulary om förbrytarspråksordet liber: »Cf.
perhaps German Romani libra 'pound'.» Jag övervägde den härledningen men frågade mig: Hur kommer man från betydelsen
'skålpund' till betydelsen '(ovanligt) stor portion'? En litteraturintresserad förbrytare — en del sådana har väl vårt land liksom
andra länder haft att skryta med — som känt till Shylock och
hans begäran att få skära ut ett skålpund kött ur Antonios
kropp Varhelst det lyste honom, skulle väl kunna tänkas ha
kommit sitt och sina kamraters ord libra 'skålpund' att anta en
betydelsenyans 'ovanligt stor portion'. Men är det troligt att
ordets gamla betydelse skulle ha på det sättet så småningom
alldeles försvunnit? — En svensk som ser ordet liber översättas
med 'ovanligt stor portion' kan lätt komma att förtydliga den
betydelsen för sig genom en omformning till uttrycket 'en liberalt tilltagen portion' eller något sådant och fråga sig om inte
förbrytarspråkets liber skulle kunna vara förkortning av liberal
och detta en utbrytning ur en liberal portion eller dylikt. Funderingar i den vägen hade jag, när jag utarbetade »Två förbrytarordlistor». Och av Tegnérs manuskript ser jag att han, om än
med stor tvekan, räknar med möjligheten »stympning af liberal?°1». — Att med Macfie anta att det svenska förbrytarspråkets
liber går tillbaka på ordet libra i tysk rommani är lätt gjort,
men, som sagt, hur skall betydelseövergången ?skålpund' till
'ovanligt stor portion' förklaras? Vägde det tyska libra 'skålpund' möjligen avsevärt mer än ett svenskt skålpund? Liksom
vårt skålpund har naturligtvis dess motsvarigheter i andra länder inte alltid och överallt haft samma värde. Det ser emellertid ut som om det svenska skålpundet åtminstone i allmänhet
skulle ha vägt mindre än flera av sina utländska motsvarigheter.
Nordisk familjebok, bd 25, Stockholm 1917, uppger t. ex. 425,076
gr. för det svenska skålpundet, 489,5 gr. för Frankrikes livre,
498,11 gr. för Norges pund, 500 gr. för Danmarks pund och
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samma vikt 500 gr. för Tysklands s. k. (Zoll)pfund av år 1858.
Enligt Fr. L. K. Weigands Deutsches Wörterbuch 1910 väger
det tyska Pfund också »jetzt 500 gr.». Nu kan man väl ha rätt
att anta att det tyska rommaniordet, om det genom tyska zigenare eller på andra vägar hade kommit in i vissa svenska språkarter, kunde ha kommit att stå i en viss motsats till det inhemska ordet skålpund och ha blivit begagnat i betydelsen 'ett stort•
skålpund' eller så; Men varför upphörde libra att beteckna en
viss -vikt, varför började det användas i betydelsen 'ovanligt
stor portion'. Jag tänkte mig att det skulle ha kunnat ske i
samband med att ordet fick sin form ändrad från libra till liber.
Ett ord libra med betydelsen 'stort skålpund' skulle, resonerade
jag, på grund av formen och i sin mån betydelsen möjligen
kunna tänkas ha lockat sina svenska brukare att tro att det
hade något med liberal att göra och på så sätt få dem att glömma
ordets äldre betydelse '(mängd, portion med) en viss bestämd
vikt'. Som synes vill detta resonemang liksom det tidigare ha
ordet liberal med i förklaringen av förbrytarspråkets liber.
Sedan »Två förbrytarordlistor» kom till har jag i Sigfrid Wieselgrens arbete Sveriges fängelser och fångvård, Stockholm 1895,
stött på ett . par uppgifter som tycks mig kunna förtjäna att
här bli tilläggsvis nämnda, emedan de berör just sådana situationer eller förhållanden som kunde tänkas ha gynnat utvecklingen av ett libra 'skålpund' till liber '(ovanligt) stor portion'
efter ovan skisserade liberala linjer. Enligt en av Wieselgren anförd fängelsespisordning från år 1741 fick varje fånge alla köttdagar 1/2 mark eller skålpund färskt eller salt kött men juldagen
en dubbelt så stor portion. Enligt en annan sådan spisordning,
från 1726, erhöll fångarna jul, nyår, påsk och pingst en dubbelt
så stor portion kött som annars.
I SAOB förekommer ett ord liber i två uttryck som till sin
egentliga innebörd och upprinnelse är svåra att få ett riktigt
begrepp om. Det är få sig en liber sejs och få sig en liber som
bägge betyder »få sig ett lindrigt rus 1. en snaps o. d.». Om vi
skulle låta Liber här betyda 'skålpund', vad skulle då sejs kunna
vara, för att passa till hela uttryckets betydelser Ja, man vill
väl närmast tänka på alkohol, speciellt brännvin, och kanske
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jämföra med det stockholmska busspråkets pund 'en kvartersbutelj med brännvin'. Från uttryck som 'den där har tydligen
fått sig ett skålpund' skulle betydelsen 'ha fått lite för mycket
till bästa' ha utvecklat sig. Men nu tycks vissa fakta tala emot
ett dylikt antagande. I Vendells ordbok öfver de östsvenska dialekterna finns ett verb säjsa. Vendell hänvisar för detta till
svesa som förekommer i två betydelser: 1) 'förstöra i sus och dus'
(svesa op) och 'leva om' (svesa om), 2) 'vifta', 'svänga', 'dansa'.
Norska dialekter har bl. a. ett subst. seis(s) 'staerk fart', svinging' o. d. och uttrycken paa seisen, paa en god seis '(temmelig)
beruset', och danskan har ett subst. Sejs (även skrivet Sejts)
med betydelsen 'rus'. Alf Torp, »Nynorsk etymologisk ordbok»,
hänvisar för det norska uttrycket till verbet seisa 'slaange med
et sving' o. d. (jfr Vendell). I »Ordbog over det danske Sprog»
(1939) heter det däremot: »vel sa. ord som jy. sejs, slag (med
stok); sml. dog no. e sejsa, beruset (egl. perf. part. af 1. sejse).»
Det åsyftade sejse (»1. sejse») är = sv. sejsa, ty. seissen, holl.
seizen, eng. seize, fr. saisir. Intet av dessa utländska ord tycks
kunna begagnas i den överflyttade betydelsen 'berusa' ell. dyl.
Är måhända »1. sejse» i ordboken felskrivning för »2. sejse» som
betyder »dejse; dingle; falde; segne». Är det ordet sejs 'ras' man
har att göra med i en liber sejs, då kan man inte gärna till förklaring av betydelsen 'rus' hos sejs utgå från en tidigare betydelse 'brännvin'. En inbördes jämförelse av de nordiska orden
sejs och sejsa kan ju snarare tyckas tyda på motsatt utveckling:
från 'tillståndet att vara i gungan' till 'det som vållar detta tillstånd'. Låter man i uttrycket få en liber sejs ordet sejs betyda
'rus' och liber 'skålpund' skulle en liber sejs väl närmast vara
lika med en libers sejs 'ett skålpunds rus', dvs, ett sådant rus
som ett skålpund brännvin ger. Men naturligtvis bör man ganska lätt ha kunnat komma från en libers sejs i en sådan betydelse
till en liber sejs 'ett skålpund brännvin'.
Emellertid bör man kanske inte ta för avgjort att sejs i liber
sejs är ett inhemskt ord. Den finlandssvenska källa SAOB nämner har uttrycken få sig en liber 'få sig ett lindrigt rus' och ta
sig en liber 'taga sig en snaps', men liber sejs finner man inte där.
Å andra sidan har ordbokens andra källa, Emilie Flygare-Car-
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lens Enslingen på Johannisskäret I, uppl. 1, Norrköping 1846,
kap. 15 sid. 196 endast uttrycket ha sig en liber sejs. Flaggskeppar
Stormbom yttrar där till ett par goda vänner: »Men somna inte,
go' herrar, utan lyft på glasen — gamle Stormbom firar ej sin
födelsedag mer än en gång om året; men då vill han också ha
sig en liber sejs.» Kan det uttrycket månne vara lånat från något främmande språk? I Hermann Menges Lateiniseh-Deutsches
Schulwörterbuch, Berlin 1907, finns upptaget ett uttryck libera
vina 'in unbeschränktem Masse getrunken', och när jag sysslade
med orden i »Två förbrytarordlistor» tyckte jag att förklaringen
av liber 'ovanligt stor portion' kunde tänkas böra anknyta till
det lat. liber i just den användningen. Tyvärr ser det emellertid inte ut som om det skulle finnas något för övrigt lämpligt
latinskt substantiv som av svenskar lätt skulle ha kunnat förvanskas till sejs. I tyskan förekommer det ju ett adjektiv
lieber men att finna ett lämpligt tyskt substantiv liknande vårt
sejs är värre. Däremot har franskan ett ord som skulle duga
bra formellt sett, nämligen seize. Och inte nog med det. C. Villatte anför i sina Parisismen 1912 avoir son seize 'betrunken
sein'. Vad detta seize egentligen är för ett ord har jag inte kunnat få nöjaktig klarhet i, men ett och annat tycks kunna tyda
på att man för att rätt förstå det bör söka sig tillbaka till den
s. k. ligans kamp mot protestanterna i slutet på 1500-talet och
den då rådande indelningen av Paris' område i sexton kvarter.
När konungen, Henrik III, inte ville helt ansluta sig till ligan,
uppviglades Paris' befolkning. Det blev upplopp (la j ourn e e
des barricades den 12 maj 1588) och därvid tycks de olika
stadsdelarna ha spelat en särskild roll. I Les Lettres, d'Estienne
Pasquier I—II, Paris 1619, berättar den franske memoarförfattaren Pasquier om dessa händelser och anmärker därvid till ordet seize (T. II s. 326): »Seize, mot qui tombe ordinairement dans
nos bouches, quand nous parlons de la furieuse desbauche qui
fut dedans Paris depuis la iournee des barricades.» Littre citerar
i sin Dictionnaire de la langue frainaise 1863 dessa Pasquiers
ord, vilket väl får tydas antingen så, att Littre själv känt till
ett ord seize i en betydelse, som tycktes honom kunna anknytas
till vad Pasquier säger på detta ställe, eller åtminstone att det
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där visserligen skall anknyta till ordet seize i dess användning
om Paris kvarter men att Pasquier begagnade det med en särskild betydelsenyans. Hur som helst kan vi inte komma förbi
uttrycket avoir son seize 'vara berusad'. Går vårt sejs tillbaka
på detta franska ord ligger det närmast till hands att anta att
också liber i liber sejs egentligen är det franska libre, och att
detta och seize tillsammans har förekommit i vändningar som
det anförda avoir son seize.
När jag utarbetade »Två förbrytarordlistor» hade jag ännu
inte kommit på den tanken att sejs kunde vara ett franskt lånord och räknade därför inte heller med det franska libre som utgångspunkt för ordet liber 'ovanligt stor portion'. De möjligheter att förklara detta som jag då ansåg tänkbara och som jag
har anfört ovan, föreföll mig emellertid inte kunna tillräckligt
underbyggas med det material som stod mig till buds. Jag strök
därför hela diskussionen om liber i manuskriptet och ersatte den
med den redan anförda, helt allmänt hållna anmärkningen: »ordet måste väl på något sätt sammanhänga med det lat. adj.
liber.» Om Winstedt_hade känt till det latinska uttrycket libera „
vina och adjektivets betydelse där skulle han med all sannolikhet
inte ha förklarat mitt antagande av något slags samband mellan
det lat. adj. liber och liber 'ovanligt stor portion' som osannolikt bara därför att hala själv inte kunde förbinda de bägge ordens olika betydelser med varann. Mig föreföll ett sådant samband i och för sig inte alls omöjligt. Sannolikare än de andra
förklaringar jag har föreslagit finner jag dock nu att en liber är
en utbrytning ur en Liber sejs, som måhända är det franska libre
seize. Jag skulle emellertid ha velat ha några exempel på det
franska adjektivet libre tillsammans med seize eller med jämnbördiga ord i uttryck som avoir son seize och mycket gärna också
några exempel som kunde överbroa tidssvalget mellan det moderna seize 'rus' och det seize Pasquier tycks avse:
Muftapiben 'öl', 'dricka'. Jag har i »Två förbrytarordlistor»
menat att den först av Miklosich och senare av andra framställda
åsikten att detta ords förra del är felskrivning för musta och att
musta har lånats från finskans ord musta 'svart' kan vara riktig
men att man måhända också borde räkna med att det i tattar- och
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förbrytarspråken förefintliga ordet mufti, mått, måkta, moch,tc(n)
etc. 'dosa' kan ha spelat in. Jag påpekade emellertid att jag inte
hade sett det senare ordet anfört någonstans i betydelsen 'bägare', 'mugg', 'kopp' eller något sådant. Tegnérs syn på muftapiben, vilket han tolkar som felskrivning av mustapiben, framgår
av denna hans kommentar till ordet: »Månne finskt musta Alltså svart dryck, skulle kunna passa både för (mörkt) öl och för
kaffe. Obs. att Djos öfvers piben med svagdricka, mustapiben
med öl, dricka. Det svenska ölet var mörkt (bayerskt fanns
ej då). öfvers 'small beer' alltså ej fullt riktig. Bet. kaffe kanske senare utvecklad.» Såvitt jag kan bedöma efter ingående
granskning av det funna originalet, dess två gånger förekommande muftabipen och dess återgivande av f och långt s i andra
ord kan Djos Per emellertid inte gärna ha avsett något annat
på de två ställena än muftapiben,.
Pisalo 'full'. Anf. arb. har jag undrat om denna form med
dess oväntade s skall uppfattas som ett missförstått eller felskrivet pialo. Tegnér tänker sig att pisalo beror på felläsning
av ett pijalo. Och för denna hans förmodan talar det funna originalet till ordlistan. Djos Pers skrivna j liknar här otvivelaktigt
mycket ett s med litet uppstreek och en lång nedsväng, men
över tecknet står en fullt läslig punkt.
Raklo 'fähund'. Sundt för ordet rakio 'illa känd', 'som har
dåligt rykte', 'fähund' till verbet rackla 'tala', vilket jag anf.
arb. finner möjligt. Tegnér är av samma mening och tillägger
att det av Palm anförda rakklo = 'som kan tala romani, kamrat, vän' väl är samma ord.
Tjårott 'tjuvgodset'. Tegnér tror att Djos Per här har avsett
inte tjårott utan tjårett. Att vi skulle ha att göra med ett neutrum 6åro finner han nämligen otroligt. Emellertid står det i
originalet tydligt och klart tjårott. I »Två förbrytarordlistor»
har jag förstått tjårott som ungefär liktydigt med 'det stulna'.
Jag menade att det kunde jämföras med det av mig i inledningen
där anförda gulot 'socker', eg. 'det söta', gulo-kalot 'sirap', eg.
det sötsvarta', tamlot 'mörker', eg. 'det mörka', tjattjot 'sanning',
eg. 'det sanna'.
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Innan jag till slut återger originalets ord- och textmaterial så
gott det låter sig göra i tryck, skall jag dröja något vid dess
nuvarande utseende och härtill foga några anmärkningar utöver dem som har fått plats tidigare i denna inledning. För
titelbladets utseende hänvisar jag till bilden på sid. 87. I stället
för dess text har kopian R.: »Lexikon på Romani språk», kopian
B.: »Drablopa på Romani af Lifstidsfången Dios Pehr Andersson från Dalarne. Uppsala år 1847.», kopian S.: »Det svenska
Zigenar-språket såsom det, under namn af Rommani, talas i
svenska fängelserna, uppsatt af Diös Per Andersson.» Av olikheterna mellan de tre kopiorna» torde man», skrev jag i min uppsats Dj os Per Anderssons ordlista, »ha rätt att sluta att
originalet saknat både titel, författarnamn och tillkomstår». Det
funna originalet.visar att min slutsats var oriktig. Benämningen
»Drablopa på Romani» i kopian B. finns också i originalet men
inte på titelbladet utan över alla vänsterkolumnerna i själva
ordlistan, oftast så formulerad: Drablopa prilpå Romani men en
gång utan prepositionen pri och två gånger utan på. Över högersidorna, den första undantagen, står det »Översättning», stavat med ett eller två t och med sammansättningsleden hop- eller särskrivna. Dessa vänstersidornas och högersidornas överskrifter har jag uteslutit vid återgivningen av själva ordlistan.
Titelbladets Lever slaven kan stå för levenslaven ty även om det är
vanligare att Djos Per skriver avsett r likt n, så finns det dock i
ordlistan också exempel på motsatsen. I Lever slaven kan emellertid även dölja sig ett förvanskat eller förkortat levernesslaven.
Jämför å ena sidan SAOB:s Levens-medel, å den andra dess levernesglas, levernestid, levernestråd o.d.
I sitt nuvarande skick består originalet till ordlistan av 10
ark, vikta till 20 blad i oblong oktav eller smal folio (33 x101/2
cm.), som Kungl. biblioteket låtit häfta in i en kartongpärm
(sign. N. 92). Utskrivningen av ordlistan har tydligen tillgått
så att först 2 ark har vikts till ett lägg på 8 sidor, som fyllts
i tur och ordning; därpå har 4 nya ark vikts till ett lägg om 16
sidor och så har slutligen ytterligare 4 ark gjorts till ett 16-sidigt
lägg. Vid inhäftandet eller tidigare har de tre inre arken i det
sista lägget tillsammans kommit att vikas åt motsatt håll mot
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vad Djos Per hade dem när han skrev ned orden. För att läsa
sidorna i rätt ordning skall man därför efter den nuvarande
sidan 26 läsa de nuvarande sidorna 33-38 och därefter de
nuvarande sidorna 27-32.
Av ett blad i första lägget är nederdelen till god del bortriven
och därmed utan tvivel en not till översättningen av ordet ehueker och dessutom rommaniuttrycken dela och dela mandro på
bladets andra sida borta ur ordlistan. På nästa blads översättningssida står nämligen i jämnhöjd med rommaniuttrycken de
svenska motsvarigheterna 'giva', resp. 'giv mig'. Jag skulle tro
att bortrivningen inte har varit en olyckshändelse. Vid ehuker
'ovanligt snält' har det med säkerhet efter sista ordet stått en
nothänvisning, förmodligen som på andra ställen i form av en
stjärna. Denna har sedan någon försökt radera bort, men misslyckats med det. Resultatet blev bara ett hål i papperet. Hålet
och bortrivningen kan naturligtvis vara förorsakade av Djas
Per själv, ifall han vid närmare eftertanke fann att noten kanske
inte svarade till vad han egentligen hade menat, men åverkaren
var snarare, skulle jag tro, den person som har gjort de många
'förbättringarna' i ordlistan: Eftersom den förmodade stjärnan
och noten till den (»Förekommer endast vid kurtiser») finns i
kopian R. och likaså uttrycket dela mandro 'giv mig' (däremot
inte dela 'giva', som med viss rätt kunde • anses onödigt), så bör
i bägge fallen utrivningen av bladets nedre del ha skett efter
sedan kopian R. togs.
Att namnet på titelbladet till originalet »P. Andersson från
Dhalarna» avser Djos Per Andersson, därom kan inget tvivel
råda. Det framgår utom av allt möjligt annat av handstilen.
Man behöver bara jämföra titelbladet med det i min nyssnämnda
uppsats sid. 17 f. meddelade provet på Djos pers handstil. Det
gäller om handstilen i bägge att den i vissa detaljer är mycket
svårläst på grund av den ringa skillnad som gärs mellan vissa
bokstäver. En stavningsegenhet i originalet till ordlistan vill
jag särskilt beröra. Det är författarens bruk av bokstaven h,
som klart visar att han har varit mycket osäker om dess rätta
användning. Några exempel: homdöme hom, = omdöme om; hvfa,
först ändrat genom att mellan h och v en bokstav har satts in

DJOS PER ANDERSSONS ORDLISTA I ORIGINAL

109

som nog varit avsedd att bli ett a men som blev. en plump, därefter omskrivet som havfa; hvakej = kom hit (på sid. 2 skrivet
avakej); huvf = »Gube» (troligen ordet uv skrivet och kanske
ibland också uttalat av Djos Per som huv); (de så kalade) hälsta»
= äldsta; homständigheterna; hypa = yppa [röja]; hastar för
astar = hjälper. Djos Pers benägenhet att skriva vissa olika
bokstäver alltför lika och hans stavning, som oftare går emot
än följer rättstavningsregler och som dessutom är ganska nyckfull, kan ju göta intryck av slarv, men berodde nog framför
allt på hans ovana vid skriftlig framställning. Manuskriptet
verkar nämligen inte annars vad man brukar kalla slarvigt.
Ett par omtagningar finns: barott 'stort' nämns två gånger, chörott
översätts med 'huvudett' och 'huvuded', det senare skrivet under
det förra. I ett par fall har Djos Per inte fått en bokstav sådan
han ville ha den och därför skrivit om ordet. Den svårlästhet i detaljer som vidlåder manuskriptet är Djos Per i vissa fall själv
skuld till. I andra åter måste man skylla på skrivklådan hos den
som har gjort de många ändringarna i manuskriptet. Gång på
gång händer det att man inte kan läsa vad Djos Per har skrivit
därför att den rättande har varit framme och 'förtydligat' eller
'snyggat opp' stavningen eller formen i övrigt. De skrivningar
som man finner i originalet till Djos Pers ordlista har i de allra
flesta fall inte gett mig anledning att ändra ståndpunkt ifråga
om hur de ord skall förstås och förklaras som jag har behandlat i »Djos Per Anderssons ordlista» och »Två förbrytarordlistor».
Om två ord, nämligen rulla 'kärra' och rullur 'ärter', som jag tidigare inte riktigt har förstått mig på och som avskrivarna har
missuppfattat, ger originalet upplysningar som gör dem lättförståeliga. Rulla översätter R. med 'kära', Ehr. med 'tjära'
och S. med 'kärna', 'frö'. R. och B. skriver ordet ria, S.
Originalet har rida 'kära'. Längdstrecket över 1 har man uppfattat som t-streck eller inte observerat. På samma sätt har
formen rutur kommit till i R. Om ett i kopian R. mycket otydligt skrivet ord säger jag i Djos Pers ordlista att man snarast vill
läsa det som stråkhus (lagen), att det också kan läsas som ståckhus
men nog bör tolkas som stråtahus. I kopian B. saknas ordet,
men i en beskrivning av kromm, ett fångar emellan begagnat

110

OLOF GJERDMAN

straff, en beskrivning som finns i B. men inte i R., förekommer
det ett ord stockhus som kunde vara samma ord som det av
mig i ordlistan skrivna stråtak». I »Två förbrytarordlistor» framhöll jag att läsningen ståckhus skulle kunna ge mening »helst
som en del byggnader där fängelsefångar logerats åtminstone
i vissa fängelser har gått under benämningen stockhus». Att jag
föredrog skrivningen strOtahus framför stickhus berodde dels på
att de kvällsmöjligheter att döma och straffa kamrater som
stockhuslagen röjer tycktes mig inte passa riktigt bra till stockhusen, som jag förmodade var fånghus där fångarna låg i stock,
dels därpå att jag i Ragnvald Iversens The Romany Language
in Norway, Oslo 1944, hade funnit ordet stråta-låddipa IengseP,
eg. straffhus, vilket visserligen inte som helhet men i sin första
del också finns i Djos Pers ordlista. övergå vi så till att granska
originalet till denna så finner vi i beskrivningen av straffet
krom,m, att den flitige rättaren har varit framme där och förstört möjligheten för läsaren att klart avgöra vad Djos Per har
skrivit på de ställen där kopian B. har stockhus. Däremot har han
lyckligtvis låtit det ord jag återgav med strOtahus lagen vara i
fred. På det stället står det tydligt och klart Steikhus Lagen.
Detta faktum har kommit mig att tvivla på att omkring 1800
stockhus alltid och oföränderliget var fängelsebyggnader i vilka
fångarna låg i stock. Wieselgren omnämner i sitt förut anförda
arbete sid. 216 att man omkring år 1759 inom nya citadellet i
Landskrona byggde »ett provisionellt stockhus, uti hvilket inrymdes dels de å Gråen arbetande fångarne, dels sådana, som
ej fingo rum på gamla fästningen». Och han fortsätter: »Det nya
stockhuset byggdes af sten, hvilket vi nämna för deras skull,
som anse benämningen stockhus vara att härleda af det material, som för byggnaden användts. Namnet beror ej däraf
utan af den 'stock', vid hvilken inom huset fångarne fastlåstes.»
Även om namnet stockhus kommit till på detta sätt behöver
inte det hindra att det med tiden blev använt också om fånghus i vilka fångarna inte fastlåstes i stock, alltså mera allmänt
om logement för fångar t. ex. på fästningar. Om så har varit
fallet bör det nog ha funnits tillfällen för fångarna att inte bara
döma utan också att straffa kamrater med prygel, kromm o. d.
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Låg de däremot i stock måste stockhuslagens uppgifter inte annat jag förstår snarast uppfattas som alltigenom dikt, men det
intrycket får man inte av dem.
Vid återgivandet av originalet i det följande utesluter jag som
jag redan har klargjort vänstersidornas och högersidornas överskrifter. Originalets och tidskriftens sidformat är så olika att
den åtgärden synes naturlig. Uppslagsorden ur förbrytarspråket har Djos Per oftast skrivit med stor begynnelsebokstav,
men ett par bokstäver har genomgående fått börja med liten
bokstav och då och då bry t,s de stora bokstävernas rad av en
liten bokstav eller av en som jag inte har vetat om jag skulle
räkna till de stora eller de små. Jag har tillåtit mig att låta alla
uppslagsorden börja med stor bokstav. På de ställen där jag,
som jag redan har framhållit, på grund av rättarens påbättringar eller av andra skäl inte har kunnat avgöra säkert, vilken
bokstav Djos Per har avsett, har jag inom parentes angivit
vilken bokstav osäkerheten gäller eller markerat den genom
kursivering. I två fall där han för mina ögon har skrivit a så
tydligt man kan begära men alldeles säkert har avsett u skriver
jag a men anmärker att u är avsett.
Korrekturtillägg:

När korrekturet på denna uppsats var färdiggranskat och just skulle
sändas till tryckeriet, erhöll jag ett brev från bibliotekarien vid Göteborgs stadsbibliotek Gösta Engström, i vilket han meddelade mig att
han hade funnit ett original till Djos Per Anderssons ordlista bland bibliotekets handskrifter och att det tydligen hade ingått i den samling av
Carl Säves böcker och manuskript som år 1877 inköptes av dåvarande
Göteborgs musei bibliotek och som vid stadsbibliotekets inrättande 1891
blev dess egendom. Som. Engström framhöll i brevet har vi här uppenbarligen att göra med originalet till den ordlista av Djos Per som Säve
skickade till Sundt. Samtidigt med originalet fann Engström också
ytterligare en av Säve gjord avskrift av detta och dessutom en av honom utskriven förteckning på de förbrytarspråksord som Ridderstad
meddelar i första upplagan av sin roman »Samvetet eller Stockholmsmysterier».
Engströms fynd bekräftar antagandet att Djos Per utarbetade åtminstone två — varandra visserligen närstående men skilda — ordlistor
över förbrytarspråket sådant han kände det. Äldst är det original som
avtrycks i denna uppsats och som bär årtalet 1847. Av detta togs, som
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jag i det föregående har sökt visa, med all sannolikhet två avskrifter:
en, den Ridderstadska, innan originalet hade 'rättats' och en, den Bergstedtska, sedan det hade skett. Det andra originalet uppger sig vara
färdigställt den 2 juni 1848. Av detta gjorde Säve två avskrifter: en
för egen räkning och en som han 1849 skickade till Sundt. Intressant
är att Djos Per i det yngre manuskriptet bytte ut det äldres grova översättningar av vissa ord mot precis samma korrekta uttryck som 'f örbättraren' ersatte de av honom överstrukna orden med i det äldre originalet. Detta faktum kan knappast tolkas på annat sätt än så att 'förbättraren', vem det nu kan ha varit, direkt eller indirekt har övat inflytande på Djos Per vid det yngre originalets tillkomst.
De av Säve gjorda avskriftertia av det yngre originalet är inbördes
mycket lika. Vad jag i min uppsats »Djos Per Anderssons ordlista över
svenskt förbrytarspråk» har sagt om den avskrift som Säve skickade till
Sundt gäller därför i allt väsentligt också om den som Säve behöll för
egen räkning. Däremot finns det många och ibland på sitt sätt betydande olikheter mellan dessa bägge avskrifter och det sist funna originalet, som jag i det följande betecknar med 02 till skillnad från det
äldre originalet som hädanefter får gå under beteckningen 0,. Varför
översätter Säve exempelvis ordet lat jut med »bra, godt, mycket, väl»
när originalet endast återger det med brabo? Skillnaderna mellan originalet och avskrifterna är dock i allmänhet av denna art: dromm
/o/o, bobot
drommen (»väg, gata») fula — fular (»struntar»), b/ot (»rött»)
(»röd, rött»). Ibland ger Säve en översättning som inte finns i originalet.
Ordet raklo t. ex. översättes i 0, med 'dåligt känd', av Säve med 'illa
känd, som har dåligt rykte'. Allvarligare är det när Säve av glömska
eller något annat skäl inte meddelar ord som finns i 02: bengalott, buro,
beim, mAjen, ratjo, trahss.
De i 02 förekommande avvikelserna från 0, som har synts mig äga något större intresse har jag i det följande meddelat i noter till O.
LEXSICON PÅ ROMANI
öfvärsatt av Lever slaven P. Andersson från Dhalarna,
Upsala år, 1847.
•
Pri
övär seitning
Drabolopa på Romani
A
Ava kej
Alt så sarott
Astarl.

kom hitt
Altsamans
hjelpa

02 översätter riktigt coda med »hjelpa» och «tar med »hjelper
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Astal
Atjar*2

hjelp
kan ej övärsätas* på anat vis än
(dätt är)

Bacha
Barott
Bengalott
Barott2
Buro
Båck eller 1 Båkalo 14
Bälvän
Budan

skjälla, eller före vita o. s. v.
stort
djävlutt
stort
Bonde
hungrig
kväl er
en Dörr [sista r möjl. tillsatt av
annan hand]
satan
Herre som har in sende öfver nagonting vad dett vara må
sevill Herre
stussen
knulla
Gumse
helvitett
stövlar
fläsk
polis eller stads betjent
sten
hår
Bätre
tunn eler hvad trä kärl som hälst
fastu eler förstuga
skualdra eler uptäka
bok, som plån = bok
år

Beng
Beddor
Bedor2
Bul
Baja [Avsett är buja]e
Bakro
Bengesta
Biståckar eller 1 kalsingar 7
Ballevass
Byling
Barr
Bhal
Butare
Bädda
Budingen
Bråka 1 bråkbindare le
Båckon
Bächss

* dova atjar ejn Bang buro eler
* Beganas tätt vid nagott horn
döme horn en anan pärson då den är latju — tjavo
Dender är en satans bonde eler
pärsonligen när varande då man
pekar ut den och skall Gifva någott en bra karl.
hora döme om honom.
i 02 översätter riktigt asta med »hjelpa»
och astar med »hjelper».
2 Atjar översättes i 02 med »du ära,
»han är» o. s. v. Exemplet till ordet och
anmärkningen om detta i 01 saknas i 02.
3 1 02 står här barott barott »ovanligt stort».

8 — 496310 Svenska Landsmål 1950

Bägge orden saknas i 02.
Saknas i 02.
02 har byja.
i Kalsingar saknas i 02.
Ordet bråkbindare finns inte i 02.
4
5
6
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Bäcka
Bäcknatt
Bäto

kaka
sålt
Båt, ång fartyg får namett jagg
bäro
Glasögon

Brillor
C
Chuker"
Chuckert"
Chharon [andra h överstr.], charon
Chaster2
Chörott
Chering3
Cha

ovanligt snält [ett hål i papperet'
jfr inl. s. 108].
sött"
sabell eler värja
fängsell
huvudett
huvuded
falskt
äta

Ch läses som, sju
D
Dad4
Diro
Di vavfriga
Dett vavfriga
Dingill2
Drablopa6
Drabelina
Drabla
Dåkalo
Dåkalo hisp7
Dublings
Dicklåk .
Dicka2
Dickaprin
Domlaskiro

Fader
du
di andra
dett andra
tokig
läsning
Bok som kan läsas i
läsa
sjuk
sjukhus
spegell
halsduk der näsduk
si eler titta
sipå
Wäst

02 översätter chuker med »beskedligt» och chukert med »ovanligt snäll».
2 I 02 saknas chaster.
3 02 har skrivningen Glidning, vilket
man dock kan ha rätt tolka som ch,äring.
4 02 har inte dad ensamt men väl
dad den baroa »fader, den store* och dad
den tikroa »fader den mindre».
5 Här följer i 02 den vavriga »den
andra».

6 02 översätter drablopa med »skrivning», »läsning».
7 Dcikalo hisp finns inte i 02.
8 1 02 har ordet längdstreck över b.
02 har här troligen genom ett miss.
tag Dick »se eller titta». Alldeles uteslutet är dock inte att i 0, imperativen
är avsedd, ty före doma skiro har den
kopian »Dicka titta».
15 02 låter Dickapri följas av Dickakej
»se på, se hit».

1
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Däckaskiro
Divisen'
Diviss
Dabbar
Dabb
Dilichader
Dy
Drill
Drommen
Dova
Dommen
E
Eec dett enda jag vett betyder
Fulanott
Fante
Fular2
Fulotts
Forum
Falatj er
Fändrick

115

soldat
lifstiden
i morgon
prygell
extra stryk
skor
tväne
träne
Wäg eller Gata
dender
vek livätt på en meniskti
giva
giv mig
ja der jaså
Fult
en karl utan karaktär*
skitta2
stygt3
stad**
Vantar der handskar
Ost

G
Gick
Gapståk
Gustringar4 5
Gara6
Gafvon*7
Gija
* Gavfon är ett Ord som begagnas till en när varande Obekant pärson [I originalet har denna not felaktigt markerats med ** i stället för
* och noten om Gnaff (se nästa sida
not 3) med * i stället för *1

I 02 divirsen.
fular »struntar».

2 02
3

Saknas i

0».

0 2 översätter gustringar med »höroch fingerring».
4

en
sked
örringar4
Göma
sjunga
* dett är en karl som ej har
nagon karakter der en sådan som ej
kan Göra varken ont der Gått. Den
får ofta den skymfande karakter att
heta Fante —
** Stockholm får namnätt
baro
Forum
stor
stad
3 Efter gustringar har 0 2 golar »skriker», »högljudd» och gola »skrika».
6 Saknas i 02.
7 Gabon översättes i 0 2 med
»manen», »gässen».
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Gard
Gromsing
Grejii
Garess [a ell. u]2
Goning
Gnaff* [ell. (mindre likt) Graff]3

stjorta
Barn
häst
skiling
påse eler säk som är nagon ting i

H
Byxor
hus
kläder
spis. kaklung skorsten
strömnig
en onanist
komär eller kom hitt
Gube
kom hitt

Håfsorl
Hisp
Flisar •
Härtan
Häring
HUsare5
Ha vfa 6
Huf v7
Rya kej
J

Flicka
Gått. bort
hund
polis eller Rådstugu Rätt»
lus»
eld
han. Går eller korner
ögon
förstår
förstår ej
Gik sin väg
Gik eller Gott bort

Juja 1 tej 1
Jatt
Jucklo
Jucklopes
Juvfa
Jagg
Jar eller 1 ja 110
Jakorn
Janar
Janar kilo
Jade sin drom
Jadel3
K
Kralon14

konung

* Ett skäls ord som begagnas ått
Gamla Gubar nämligen buro Gnaff.

sättning. Förmodligen är det fråga om
samma ord som 01:s huvf. Jfr s. 109 r. 3.
8 02 juklpe »polis kämer råstuvu rätt».
02 sluss, »mindre insekter».
10 O g endast far »går».
il 0 2 jakorna »ögonen», »ögorna».
12 Efter janar kf har 0 2 janar butt »förstår gått».
13 jade ensamt, som uppslagsf orm,
saknas i 0 2.
14 02 har kralon den baroa »konungen
den store».

0 2 har Grej.

2 02 guris.
02 har översättningen »fähund», 01
ingen översättning.
4 Före hå/sor (02 ho/Bor) har 02 hämpra
rhjelpa», ktimprar latjutt *hjelper gått» och
hämprar kf »hjelper ej».
5 02 har här hy/vare med samma be6 02 har ha/var.
tydelse.
7 0g har här ett ord ufven utan över1
8
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Kalott
Kural
Kalsinfakare
Kuropaskor
Kuti 1 tiknott 1 3
Karon
Kj 1 noben 14
Kaiar
Kartringar
Klisaskiro
Klisa
Klysingar
Kanderina
Kandrare
Kambana
Krakofarare7
Kåk, (kåkar)8
Kåkar°
Kläjdare
Kåstilje9
Kråmni
Kull
Katjali 1 Rabba
Kina
Kakni
Kingra
Kevf"
Khast
Kromm* kan ej övärsätas

svart
slå
Garvare2
Brofors
Littätt2
kuk
nej4
har
kort&
Wagtknikt
låsa eller dyrka
nyklar, eller dyrk
kyrka
luktar6
klåcka
Lushund7
Lögn (Ljuger)2
falskt
onanist
klädning
ko"
smör
Brändvin.
köpa
saks
skjäral2
hål
ved
'
dett är en sårts straf som begagnas

* Krom är ett straf som begagnas inom ståk = hus på fästningar
då nagon avf våra kamrater har
antingen före ankomsten eller sedan
för tjent sådant straf som expieras
som följer att delinqvinten säter sig
på gålvätt och sedan tager en man

i vardera benett och bryter i hop
honom till dess man kan sitta en käpp
som Går under båda knä vekena
under vars käp delinqvintens hals är
fästad
Detta är dett svåraste straf
man kan tänka sig, längsta tiden

0 2 har kuras »slås».
2 O g översätter kalsingfakare med »skomakare».
3 Og kuti »littett eller mindre».
4 Og ki »intett eller slutt».
5 O g översätter med »kortlek».
6 Og kandrar »stank», »luktar osunt».

02 Krakofarare »dag drifvare», »hambuse» o. s. v.
8 O g Kock »osaning», »falskt».
9 0, Kdstjtj, trol. slaviskt.
lm 02 översätter med »nöt greatorp.
ii 02 har bara katjali.
12 O g översätter med »såras med kniv».
13 0 2 skriver kjef.
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Kurning
Kabeln' 2

stryk
mat

Le3
Lolott
Löjer4
Lalarotämen
Lådder 1 Lådder 1 3
Linder.
Liller6
Lak 7
Lovor
Latjutt
Läck
Liber
Lavf

ta 3
Röt
Lat
Norgett
salt
paper
Betyger6
elak 7
pängar
Brabo
Rixdaler
portsjon, ovanligt stor
namn

Miro 1 mandro 1 8
Mula
Mandro 1 miro 1
Mhuss tjeno9
Mummalii0
Mufta
Mahss
Muftapibenll
Mutra

jag
döda eller mörda
jag
en pärson9
talg, Ljus
dosa
kött
öl, drickall
pisa

är 2" timar jag har ej sett nagon
som har kunatt gänom gott högre
än 1/2 högst en tima, sådant straf
är enligt vår lag kallad ståkhuslagen
stif(? ?) i kalskrona 1803 — då nagon
har förbrytitt sig och anklagad så-

ter sig ståk hus Räten klokan 9 om
aftonen däreter åklagaren och brotslingen framkalas sedan saken nogrant
prövad och bevislig fälls nämde dom
efter omständigheterna avf de så
kalade hälsta i Rummett

1 0 2 har under K ytterligare kri »förtära», kes »ost» och kell »gård».
2 Kambana »kläcka» saknas i O.
3 0 2 har le, lett »ta», »tagitt».
4 Og har låjer.
5 Og låder.
6 Og översätter med »pass», »betyer»;
02 har också liller kackar° »pass falska*.

7
8

Og lack »ond».
Og har mandros och mims »mitt»

men saknar mandro vid sidan av miro
i betydelsen »jag*.
g 0. mhuss »karl».
0, har skrivningen mammali.
11 02 har översättningen »kaffe» och
skrivningen: muttapiben. Jfr s. 106.
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Matja
Maro
Mangare
Mucken
Mucka
Måijen
Muter
Myncha
Matjo

meta
Bröd
tigare
friheten
bliva fri från fängellsen
munen [u kan också läsas a]
piss
fitta
fisk

N
Nuta 2
Nakopa
Nakett
Noba (Noben) kil »
Nani 1 ki
Nachen5
Nacha

tröja
snus
näsan
neka3
intätt
Rymden
Römma

P
Pi
Pibni
Pänato 1 puchato 16
Präj sal
Primj ar
Palla*
Pachatt
Purj a
Pärlott
Piben
Phastan [u avsett]ic
Prastra

supa
supar
fräga6
betala
käner
Bakas eller til baks»
sönder
käring
vitt
svg drika6
fikan
springa

lta* dela mandro dett vavriga
till palla som diro har tjårat eller
Jet från mandro
När diro delar tjavon dett vavriga till palla som diro har tjåratt
så ler diro kabeln lovor dabar
stråter (ranjer) s, a, v,

lta Givf mig dett andra till
baka som du har stulitt eller
tagitt från mig
När du givär karlen dett andra
till baka som du har stulitt så
får du matt pängar prygell spö
o, s, v

1 0 2 har mutter.
nutia.

2

Og

3

0 2 noben, noba »nej», »neka».

4 02 har endast nani.
6

Og

nachen, nachare »rymmare».

6

Og

7 02

päna to »tala vid».
prejsa »sälja».

8 02 har översättningen »åter få».

0 2 översätter med »drick».
3 ° 0 2 har puhstan.
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Prolor
Piror
Pijalol
Pava
Prall 1 pral 1
Para
Pni 3
Pagen
Pani
Pirka
Papj a
Puriett
Patja, pri45

potattis
föter
fullt
flaska eller butte1j2
Bror
Byta
si på
Fästning
vaten
mösa
gås
Gålvätt
tro på
R

Rodra4
Rak dig
Ratjo
Rambana
Radrare 1 Randrare 1
Randukirare
Ranjär 1 stråter 17
Raklos
Rubb
Rula2
Rabba
Ranj a
Rani
Ratin
Ruluri2
Räklo13
Ranj a j uja14
Rakla 1 pucha 1 15

Visentera
vagta dig
präst
såg
skrivare
päna
spö7
fähunds
silvär
kära
brändvin
Fru
jumfru"
i natt".
ärter
Råk
mamsäll
tala

1 02 pjalo »överlastad med starka
dryker».
2 0 2 har ingen översättning på pava.
3 Q, har pri.
4 0 2 patja »ktark tro».
5 0 2 har ytterligare följande ord: päjko
biljett, bref; packa »förstöra* (jfr pachatt);
perat bortbyt; pandra »till sluta dörr,
fönster» o. s. v.
6 rodra »visetjatjon».
7 0 2 har ranjer »spöstraf».

8 0 2 raklo *dåligt känd*.
0 2 rulla »kärra*, »kerraw.
io 0 2 översätter med »jumfru, brändvins mått».
11 02 översätter med *velar».
12 Og rullur.
13 0 2 ra/cia.
n 0 2 har ranzjuja.
15 0 2 har endast ra/cia, inte pucha, men
däremot också ra/cia to »tala vid».
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Stilad1
Sambuna
Sådana 1 savoa 1
Stila dig3
Silvano
Stirno
Sparstila
Stråter 1 Ranjer 14
Skjörott
Sträklingars
Sivraren
Sivra
Stilopa
Smitjo
Sjubaring6
'Sonkani
Slavfa
Stadig?
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arästerad
pipa2
sådana
var tysts
sill
katt
päna
spö4
huvudett
strumpor
skräddaren
sy
aräst
smed
tolvskiling
guld
arbeta
hatt

Tradra
åka
Tjårare 1 spanare 1
tjuvf
Tjåra 1 spana 18
stjäla
Tavätt
spinhus, eller correctjons hus
Tjuring 1 väjsta 114
knivf
Tjalla 1 bråka 111
Uptäka
Tiali
tobak
Trhass
rädd
Tilichader
byx hängs10r12
Tjatjupen [a kan också läsas som u] häradsrätt
Tjej 1 juja 113
flika
Tej san
morgon
Tjåropa
tjuvf gods
Troniar
vågar
Tronar ki14
vågar ej
9 0 2 översätter »corrections, arbetsjn-

1

02 har stillad.

a

Og översätter med »pipa att röka rätning».

med».
3
4

02 Stiladig *vaktadig».
Og strdter »spöstraf».

5

02 har strdlclingar.

6

O g har sjubaning.

7 0 2 har under S ytterligare orden:
stila »tyst» och Smitjokell »Smedjegården».
8 02 tj dra »tjuvf, stjelaa.

10 02 endast tjuring.
11 0, har tjala, »sqvaldra».
12 Og översätter med »3k0r»
13 02 har endast tjej.
14 02 har utom detta också trommar
but »vågar gått» och trommar latjutt »vågnr gått».
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Tj åkni
Tamlottl
Truand

piska
mörkt
pöbell

Vahst
Väjsta 1 tjuring 12
Valott
Valochaster
Vhisen
Vadron
Vadrohisar
Vandring 1 Romano 14
Vavritt
Vavriga
Välta

hand
knivf
fönster
fönstergaler
skog
säng3
sängkläder
skåjare4
sådant
dett andra
Resan

Y
onanist

Yvfares
Utdrag Ur Stetkhus
J fall dett är obe kant Om den
lag som vi har ås emelan så vill
jag till Uplysnig till Nagon dell
Under räta Läsaren
N" 1 den som vid römning
ypar sin kamratt att Rymnig ej
kan sig låta Göra
2ra den som stjell eller snatar
från kamratt strafas med
3de den som träfar kamratt som
på Rymden är skall honom i nöden hjelpa, Gör han dett ej Utan
låter Arästera honom strafas
4de Ner Mångna till samas Göra
stöld till samans och nagon är
förrädisk i bland dom
5t° den som till befäl ypar våra
hemligheter eller språk hvad dett
vara må
1 02 har utom detta också tamlott i
belven »mörk i qväll» och tamlott i ratin
*mörk i natt».
2 0 2 har här enbart väista.

Lagen Given i Kalskrona 1803
Bestralning

strafas med 50, prygell
krom efter homständigheterna

med 2ne timar krom
strafas med prygell efter Omständig!
strafas med krom efter homständighetern
översätter med »sängen».
vandring »resande».
5 Saknas här i 02.

3 0,
4 02
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6te horn den ena kamraten ser
den andra Göra stöld skall den
som stjäll med dela till den när
varande, gör han dett ej skall han,
som lidande blivitt, tiga och honom
ej hypa för än i aräst, så får han
7. då försvars lös pär son utages
och sedan från honom som i nöden
hjelpte vår kamratt, stjell eller
nagott anatt för fång vad dett
vara må, skall då
8de horn nagon utan ordsack
stjell från sina föraldrar stägtingar
val Görare o. s. v.
9de horn kamratt ypar sin väll
Görare dett må vara vem dett vara
må, så att han der i genom Riskerar
10de Ålder Man i Rumm på
hägte äger att i Ålder mans pängar
avf varje stransporte. Uttaga en
skiling Bango Men avf de qvar
stanande 3 silingar Bango tager
han öfver som skrivitt är, —
den som för bryter mott ovan
stående reglor blir förr eller sednare säkert strafad man får för
bryta sig var som hälst, blått dett
är jnom svärgets Gränser så är
der om före ankomsten Rapport
lämnad, —
Beklagans värd är den som är
född att från sin späda barna
ålder till sin död Under kasta sig
så många sorter lagar

straf efter homständigheterna

han ater häktad blir strafas avf
kamrat

strafas efter omstandigheterna

strafas med prygell eller krom

strafas som kamratsätare med 1,
2 a 3 slag. Avf hvarje kamratt i
Rumet
Ovan nämde straf äger blått
Rum på fästningar, och några länshägten, Nämligen stockholm, Göteborg, Marjestad, kalstad, Västerås. den som har för brytitt sig
på di andra hägtena får sitt då
han komer att bevistas der straf
får äga Rum, då Rapport der hom
Går i kring svärgitts hägten på
en månad. — jag vill nämna att
jag har fått brevf från Åbo hägte
i finland hitt till Upsala.

En så kalad skåjares Eläkter på en marknad
När flera skåj are äro till samans
och då nagon avf dem ser Lägligt
till fälle att kuna för gått pris
få en plån bok då börjar den end
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avf dem att dansa, slå sig på
klakarna, för den som skall mista
bocken står och ser på dansen till
des fickan är tom, då tjuven har
fått bocken börjar han en sang
som lyder som följer
Dikar Diro Guten från Guidebrans dall, hå dikar dero ki så
kasmorill* hej tjavoar buroms (eller kanske riktigare buronss, med
ännu ett s senare tillskrivet) båko
kamar mandro, Min kåkni och
min tjuring mandro Gräji och tjej
di hastar mandro,

ser du karlen från Guldibrans
dall hå ser du ej så kasmorill,
hej Gåssar, bondens plånbok har
jag min piska och min knivf, min
hest och flika, di hjellper mig.

Till uplysning att jag kan med
simpla värktyg efter apa banko
sedlar eller livad sedell eller pränt
som hälst, så har jag dell till tids
för driv, och i fall dett kunde
vara jntresant för Läsaren, att si
den sedell som är Gord medelst
en trä pine som är begagnad i
stäle för päna, blekett som är
på den är talg och Bott avf kokgrytan
För tekning på di Meningar som Utgöra ett och sama.
Dåkalo, har sama mening som dåk
skårnor
Biståkar kalsingar
Bråka,
bråkbindare tj ula
Gavon
tj avon
Diro.
Yvfare.
Juj a.
Kuti.
Kåk
Miro
Muhss,
Noben,
Piben,

huchare
kläjdare
tjej
teknot
kåkar
kå• -ro,
Mandro,
Gavfo
tjavo,
Nani
ki,
muftapiben

* kasmorill kan jag ej Över sätta

sjuk
stövlar
uptäk. eller skvaldra
pärson ung. eller gamall
onanist
Flika
littett
Ljuger
jag
pärson
nej
drika
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stråter
Ranj er,
katjali
Rabba,
Randukirare, sparstilla
tjuring
Väj sta,
tj åra
Spana,
För tekning på di pärsoner hvars
nam och karakter för vandlas
Gönom Romani hvars namn är
som följer
Däka skiro Barobeddor Barobädor
Kralon
Forumens barobeddor
Tjatjupens barobeddor
Dåkalo hjsp barobeddor
Ratjon
Tradrarobedor
Klisaskiron
Däkaskiro
Kuropaskon
Beddor

Byling, en polis eller stads betjent
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spö
Brändvin
päna
knivf
stjäla

hög officer
Konungen
Borgmästare
domare
doctor
präst
fånggivaldig
fång knegt
soldat
Brofoss
ala vagt mästare men med den
skilnad att befatningens nam näms
först på Romani som t, e
stilopa
bädor
hägte
dåkalo
bädor
sjukhus
forumens Beddor
stadens
o. 5. V.

Samtall Med Aresterad person som är arästerad för stöld

diro atjar ejn baro tjår dett dickar
mandro, diro har bäsatt stilad baro
dett janar mandro diro kan patja
pri att mandr janar

du är en stor tjuvf dett ser jag,
du har hvaritt arästerad myckett
dett vett jag du kan tro att jag
vett

diro kamar kåkaro Eller dett har
mandro dickatt har diro bäschatt
pri pagen eller vavfritt stilopa,

du har falska betyger dett har jag
sett har du varitt på fästning eller
andra aräster

har diro lett stråter (ranjär)
baroa våltor

har du fått spö
många Gångor

tänker diro att noba för spanett
som diro har kiratt
svar hee

tänker du att neka för stölden
som du har Gort
svar ja
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dett är ej lönt diro nobar för di
har dickatt var diro har både
Garat och bäknatt tjårott
svar Noben

dett är ej lönt du nekar för di
har sett var du har bade Gömt
och sålt tjuvf Godsett

Nobar diro då säter mandro diro
i kalot stilopa eller Chaster, pri
diros vastar och piroar

nekar du så sätter jag dig i mörk
aräst eller Fängsell på dina händer och föter

var har diro spanatt di hisar som
diro kamar dova Rciklon håfsorna
Biståkarna domaskiren, pirkan
stadin diklåken o, s, v,

hvar har du stulitt di kläder som
du har, dender Råken, Byxorna,
stövlorna, västen, Mösan haten
hlsduken, o, s, v,

Var kamar diro di vavfriga spanare som kirade spänett med
diro, har di Gatt sin drom

hvar har du di andra tjuvarna
som Gorde stölden med dig, har
di Gått sin väg'

1 Texterna i 02 saknas i 02. I stället
finns där en annan text. För denna hänvisar jag till Djos Per Anderssons
ordlista s. 45 f., där den är återgiven

efter en kopia. Olikheterna mellan textstycket i den och i originalet är så pass
obetydliga att jag anser mig kunna förbigå dem här.

Vad betyder -rum i nordiska ortnamn?
Av JöR.A.N SAHLGRF4N.

Den som framför alla har hedern av det nordiska ortnamnselementet rum:s utforskande, är Hjalmar Lindroth. Angående
själva appellatiVets betydelse skriver han i sin grundliga och
materialrika avhandling »De nordiska ortnamnen på -rum»:
»Den enligt min mening rätta tolkningen har i förbigående
givits av Sahlgren (Skagershults s:ns naturn. 1, 55, 57), då ordet
i ifrågavarande fall översättes med 'avröjd plats, röjt ställe'.»
Då min to. lkning av mig ej fått någon motivering framställer
Lindroth en självständig sådan. Han utgår från att,rum-namnen»
sakligt sett beteckna de i skogsbygd och obygd genom -röjning
vunna boplatserna eller odlingsmarkerna. På norra Själland t. ex.,
där vi finna gamla -rum, har marken först genom röjning gjorts,
duglig för odling.
Lindroth hänvisar vidare till att det avledda verbet ryma i de
fornsvenska lagarna bl. a. betyder 'rödja' och särskilt till Upplandslagens allittererande ryfria ok ryma 'rödja och (såmedels)
skaffa en genom rödjning åstadkommen öppen plats'. Denna,
betydelse hos verbet utgår enligt Lindroth från en betydelse
'genom rödjning åstadkommen öppen plats' hos subst. rum.
I Tyskland, där rum aldrig i egentlig mening blivit typbildande i
ortnamn, är hithörande användning väl styrkt. Grimms Wörterbuch nämner raum såsom »einen uralten ausdruck der ansiedler — —, der zunächst die handlung des rodens und frei machens
einer wildnis fiir einen siedelplatz bezeichnete». Sehmeller, Bayer.
Wörterbuch likställer raum med reut, ned. Miiller-Fraureuth,
Wörterbuch d. obersächs. und erzgebirg. Mundarten anför Raum
'abgeräumtes Grundstiick, Wiese; von Wald eingeschlossen, meist
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sumpfig, torfhaltig (bei Eibenstock)' och här citeras från 1666
»Wald-Räume abhauen».
Den goda motivering, Lindroth givit för översättningen 'röjt
ställe', har gjort, att den blivit allmänt vedertagen och så vitt
jag vet aldrig motsagd. Ännu i Kristian Raids välskrivna populärvetenskapliga arbete »Vore Stednavne», tryckt 1950, läses s. 152:
»Rum, der i Stednavne synes at betyde 'aaben Plads fremkommet
ved Rydning'.»
Själv har jag emellertid blivit alltmera tveksam om den av mig
år 1912 givna översättningen kan vara den rätta.
Det förhållandet att rum-namnen beteckna orter i skogbevuxna
landsdelar visar icke, att de odlats efter nedhuggning av skog.
I de flesta skogar finnas öppna gräsvuxna ängar, som lämpa sig
för odling.
Det fornsvenska verbet ryma synes knappast ha kunnat betyda
'rödja i skog'. Dess betydelse har väl snarare varit »göra fri eller
öppen, utrymma'. I förbindelsen rydhia ok ryma synes rydhia
närmast avse nedbrytandet av skog, uppbrytandet av stenar o. d.,
under det att ryma kan beteckna det efterföljande frigörandet av
marken. Och att ryma skulle vara avlett av rum i betydelsen
'genom rödjning åstadkommen öppen plats', är ett obevisat
antagande. Grundbetydelsen för ryma är helt enkelt 'göra rum
dvs, plats, åstadkomma utrymme'.
I Tyskland synes raum ursprungligen blott ha betecknat en
öppen plats, vare sig den nu varit ursprunglig eller den åstadkommits genom röjning. Belysande är den av Miiller-Fraureuth
givna översättningen »Wiese, von Wald eingeschlossen». På Gotland kan rum bl. a. betyda 'fält, öppet ställe, hed, slätt ställe
inne i skogen1'.
Liksom för övrigt även Lindroth för vissa områden, t. ex.
Norge och Gotland, håller jag för sannolikt att rum i vissa nördiska
ortnamn helt enkelt betecknat öppen plats, vare sig den uppkommit genom hygge eller icke.2
1 Säve-Gustavson,

Gotländsk ordbok.
Jfr Marius Kristensen i Danske studier 1911, s. 47 f. Han tolkar det
danska bynamnet Godrum ungefär som 'gott utiymme'.
2
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Men för det största antalet gamla nordiska rum-namn torde
en tredje förklaring av rum kunna vara tänkbar.
I Söderwalls ordbok översättes fsv. bodha rum med Ictocllägenhet'. En översättning 'bodtompt' hade kanske varit mera exakt.
Sammansättningen fällebodha rum översätter han korrekt med
'rum el. plats för fällebodh'.
Fsv. gards rum tolkar Söderwall som 'gårdsrum, gårdsplats'.
Uppenbarligen är ordet synonymt med fsv. gards tompt och
gardhtompt som Söderwall översätter med 'gårdstomt'.
Fsv. kalgards rum har av Söderwall fått samma översättning
som kalgards tompt dvs. 'kålgårdstomt'. Häremot svarar det
forndanska kedgårdsrum (Kalkar).
Det synes mig ligga nära till hands att antaga att rum även i
ortnamn kan ha betytt 'tomt'. Det blir med denna tolkning lätt
att förklara Byrum, Byarum, det vanligaste av alla rum-namn,
enligt Lindroth räknande troligen nio, möjligen elva representanter.
Lindroth är tveksam om hur rum skall uppfattas i detta namn.
Det synes honom ovisst om Byrum bör översättas 'byns rödjning el. nyodling' eller 'röjningen för att grundlägga en by'. Det
vore enligt honom tänkbart att ordet by(a)rum egentligen åsyftade en öppen ev. av naturen danad öppen plats invid en gammal
by. En dylik kunde ha begagnats för lekar, fester och sammankomster. Likväl kan det i så fall, menar Lindroth, väcka någon
förvåning, att namnet så pass ofta uppträder som bebyggelsenamn. Och namnets lokalisering ger, anser, han, intet skäl att
skilja det från huvudmassan av rum-namnen.
Förra leden i Byrum torde knappast ha haft betydelsen by.
Namnen ha en så hög ålder, att översättningen 'gård' torde vara
nödvändig. Byarum i Östbo hd, Småland, är nämnt redan i ett
brev från tiden 1210-1216. Förra leden är här gen. sing. av ordet
by 'gård' och senare leden är säkerligen rum i betydelsen 'plats,
tomt'. Sammansättningen skulle då helt enkelt betyda 'gårdstomt'. Man kan jämföra sådana ortnamn som Bulltofta (in booltoftce 1346) och Bolstomta (Bolstompt 1282).1
1 Se vidare B. Holmberg, Tomt och toft som appellativ och ortnamnselement, s. 140, 167.
9 — 496310 Svenska Landsmål 1950
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Lindroth har (s. 91 f.) givit en redogörelse för de i rum-namnen
ingående förra ledernas karaktär. Han räknar med följande grupper ordnade efter deras frekvens.
Personnamn, binamn, yrkesnamn.
Ord som anger natur- eller terrängförhållanden.
Något som finnes på platsen, t. ex. trädslag.
Sjönamn.
Redan förut befintligt bebyggelsenamn.
Platsens utseende, form och storlek.
Bebyggarna i pluralis.
Väderstreck eller läge i förhållande till annan gård.
Något som utföres eller utförts på platsen eller som platsen
användes till.
Något som har med hednisk kult att skaffa. (Samtliga fall
mycket osäkra för att ej säga osannolika.)
Något som berör kamerala eller juridiska förhållanden.
Denna översikt synes ge vid handen att intet i de förra ledernas
allmänna karaktär motsäger antagandet att rum i de äldsta
ortnamnen på -rum kan ha haft betydelsen 'gårdstomt'. Någon
fullständigt övertygande bevisning för att ordet haft denna
betydelse, torde dock näppeligen kunna framläggas. Jag har med
dessa rader velat fästa uppmärksamheten på att ytterligare undersökningar äro nödvändiga, för att full klarhet skall kunna vinnas
angående de förhållanden, som föranlett uppkomsten av de
nordiska ortnamnen på -rum.'
Detta lilla utkast är skrivit på Stednavneudvalgets kontor i Köpenhamn
(i okt. 1950). För husrum, boklån och ett par litteraturanvisningar har jag
att tacka kontorets chef och dess tjänstemän.

Två forndanska husdjurstermer.
AV NATAN LINDQVIST.
I sin utmärkta ordgeografiska och kulturhistoriska utredning
»Kostaldens navne i danske dialekter»1 behandlar Peter Skautrup
bl. a. det danska dialektordet «idel, ladugård, fähus (s. 380 f.).
Han gör därvid på goda grunder gällande, att detta ord är identiskt med da. dial. (o. senare riksspråk) ajle, som ish. förekommer
i jylländska dialekter i en mängd olika former (aåal, bl, ål m. fl.) i
bet. »kopia, moddingvand», och som motsvaras av forneng. adla,
adele, »lort», och mlty. adel(e), addel, eddel »möddingvand».2
Ordet «idel finner Skautrup tidigast i fda.- sammansättningen
othcelbit, det ord som här närmast skall diskuteras. För att tydliggöra ordets användning och Skautrups tolkning av detsamma nödgas jag här citera ett längre parti av framställningen s. 381 f.:
»Dette ord trxffer vi tidligst i Jyske Lov 11.103, hvori det bestemmes, at hvis en landbo (fffister) ffflldes for tyveri skal den
bestjålne bonde forst have sin erstatning, hvorefter ombudsmanden skal have alt hans levende kveag `thxr yuwr dor tha3rskildEe
rna gangx, oc athxlbonde (o: husbonden) a othcel bit'. Og der tilfojes som forklaring: `Thffit r othcel bit thfflr ffli Ina siffilf gang5e
wt at dor'. Betydningen er klar nok: ombudsmanden, d. v. s. det
offentlige, får alt levende kvxg, der selv kan gå ud over dörtwrskelen, mens husbonden får othcelbit, d. v. s. det der ikke selv
kan gå ud ad doren. Vi er i en tid, hvor man sikkert jfflvnlig kunde
trfflffe dyr, der på grund af det sparsomme foder ikke havde krxf1I

Festskrift till II. P. Hansen s. 356 f.
Jfr äv. sv. dial. al m. m. kreaturs piss, gödselvatten. koadel dets., Rietz
s. 6. Beträffande sammanställningen av oddel kostald och ajl(e) se även Kalkar,
Ordb. t. det xldre da. Sprog under oddel.
2
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ter til at gå ud af huset.. . Og begrebet othcelbit i Jyske Lov sliarer
ganske neje til det, der. i Valdemars Lov (kap. 87) og Eriks Lov
(111.52) kaldes iorthcebit . . . Sidste led i disse dannelser er ordet
bit = bid, og iorthcebit er egentlig det, som er »bidt af», bundet til
jorden, ikke selv kan rejse sig og gå. På samme måde er othcelbit
det, som er »bidt» af othceleni d. v. s. af grunden, underlaget i
kostalden, stald-gulvet. Det skal understreges, at der netop er
tale om grunden in de i huset, ikke om ejendommens jord i al
Othcel er grunden i kostalden, betydningsoveralmindelighed
gangen fra »godningsvand, ajle» til »staldgulv» er velforståelig, og
den videre udvikling til betydningen »kostald» . . . er igen lige til.»
Denna betydelseutveckling, som förf, ger vidare stöd för, är av
allt att döma otvivelaktig. Tolkningen av orden iorthcebit och
othaelbit ger däremot anledning till tvekan.' Oavsett det — åtminstone för mig — dunkla sambandet mellan »bidt af» och »bundet til jorden», förefaller betydelseutvecklingen från »det som är
avbitet från jorden resp. gödselunderlaget», till »kreatur som ej
kan resa sig och gå» väl konstruerad för att icke säga konstlad.
Jag skulle i stället vilja fatta dessa ord som paralleller till de talrika nomina agentis- (a-stammar) på isl. -bitr, fsv. biter, sv. och no.
dial. -bit med betydelsen »en som biter ngn el ngt» eller vanligare
»en som biter i ngt».2 Som exempel på denna typ kan nämnas fsv.
bunkabiter, »en som biter i, dvs förtär, föröder lasten»; fsv. risbiter
»barn som avlats av biltog fader, som i hemlighet besökt sin
hustru»; jfr fvn. hrisbitr som binamn, trol. öknamn. Den ursprungliga betydelsen »risbitare» eller »risätare» föreligger i sv. och no.
dial. risbit, förr i åtskilliga svenska dialekter i bet. »årsgammal
bock» (enl. Rietz), men numera endast i Värmland och i Småland,
där det enl. Gunnar Hedström träffas i bet. »ettårig bock eller
bagge».3 I Norge är däremot bet. »ungt hanf år» den vanligaste
Påfallande nog räknar Skautrup utan vidare med ett gammalt *bit da.
bid, sv. bit, utan att beröra den diskussion som förts om ordets sekundära —
jämförelsevis sena — ursprung; se bl. a. Hesselman, De korta vokalerna i och y,

s. 54, Wigforss, Södra Hallands folkmål s. 46, not 3. Hellquist, Etym.
Ordb., 2 uppl. s. 73 f.
2 Se närmare Axel Lindqvist i ANF 24 s. 365 f.
3 I Småland förekommer ordet oftast i bet. »lövhack», ett slags lieformig kniv
se Hedström, Sydsmål. folkmål s. 97; jfr Linder, Allmogem. i Sö. Möre hd.
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(jämte »ung bock» m. m.).1 Ross ger tolkningen »Dyr som har bidt
(vret delvis fodret paa) Elis, tut Lov D: har overlevet en Vinter».
Ordet motsvaras av mlty. rise-biter, med något oviss betydelse
hos Schiller-Liibben, men enligt Llibben, Mittelniederd. Handwörterbuch i bet. »ein etwa jähriges Rind, das, wenn es in den
Wald getrieben wird, schon die Reiser abbeissen kan». Till ordgruppen hör också fsv. stenbiter, nsv. stenbit, fvn. steinbitr fisken
Cyclopterus lumpus (eg. »den som biter sig fast vid stenen») och
sannolikt även det fornsvenska binamnet Filbyter (Folke I.), som
enligt Axel Lindqvist2 bör tolkas som fylbiter, en som snöper
(hingst)f öl genom att bita sönder dess testiklar, valackare, samt
sv. o. no. dial. maskbit, nättyngd av trä el. horn, vilket av I. Mod&r3 tolkas som »redskap som biter i maskan» (vid nätbindning).
I fornvästnordiskan träffas utom de ovan nämnda: grasbitr poet.,
kreatur, saupbitr poet., hund som biter får, kolbitr, askunge, »Person der som Askefis uden at foretage sig nyttig Gjfflrning stadigen
sidder eller ligger i eldalvås, eg. bider Kul» (Fritzner) m. fl.
Enligt min mening passa såväl iorthabit som othcelbit mycket
väl in i denna ordgrupp. Beträffande det förra kunde sammansättningstypen väcka betänkligheter, då man väntar stamsammansättning. Visserligen saknas icke helt exempel på genitivsammansättning med nomina agentis som senare led, t. ex. fvn.
jardarpj6fr (i den wldre Gulathingslov enligt Fritzner) och fsv.
iordhamittare lantmätare (Sa 224, Söderwall), men båda formerna
kunna vara bildade i analogi med den stora gruppen av genitivsammansättningar,. och det säkerligen ovanliga ordet *iorthbit kan
lätt ha utsatts för analogi av samma art. I fråga om betydelsen
gå iorthcebit och othcelbit mycket väl ihop med den stura gruppen.
Som närmaste parallell kan tagas kolbitr. Här är det ju inte fråga
om en som bokstavligen biter i askan, utan det är ett i förklenande
syfte tillspetsat symboliskt uttryck om en som ständigt sitter eller
ligger vid härdens kolmörja.4 Beträffande de i denna grupp van1 Se Zetterholm, Nordiska ordgeografiska studier s. 101 f. o. där citerad
litteratur.
2 I Bidrag till Nord. Filologi tillägnade Emil Olson s. 131 f.
3 ANF 58 s. 152 f.
4 Möjligen också avseende den som blåser på kolen för att hålla elden vid
makt; jfr ask(e)/is; se SAOB.
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liga nedsättande orden hänvisas till bunka biter, risbiter och fylbiter
ovan.' På samma sätt behöver iorthcebit och othcelbit icke avse
djur som direkt bita i den gödselblandade jorden, respektive
gödsellagret — något som dock icke är alldeles uteslutet2 — utan
orden kunna ge en överdriven men samtidigt målande bild av
hjälplösheten hos de svaga djur som lågo med nosen formligen
bunden vid fähusgolvet. Om den tolkning som Boss givit av
ordet risbit (se ovan) skulle visa sig vara riktig, finge man i detta
ord en nära liggande parallell till de jylländska orden. Risbit
vore då det ungdjur (vanl. bock eller gumse), som med hjälp av
riset — det viktigaste fodret — i kätten kunnat hålla sig vid liv
till senvåren eller försommaren, då det i regel var ett år eller något
däröver. Under senare delen av vinterhalvåret var det sannolikt
slut på löven, så att djuren fick hålla till godo med bara ris och
bark. För övrigt skördades på våren färskt olövat ris, som —
jämte annat nödfoder — lades in i båsen och kättarna.3 Även
underlaget i dessa kom sannolikt under vinterns lopp att i ganska
stor utsträckning bestå av ris.4 Härmed har jag icke velat deklarera någon anslutning till Boss' tolkning av ordet risbiter. Frågan
är alltför invecklad för att med föreliggande material kunna
lösas.3
1 Jämte

andra av Axel Lindqvist i ANF 24 anförda exempel.
Djuren kunde ju efter längre svält på vårarna böka efter strö, ris, mossa
och även häst- och människoträck, som givits åt dem och trampats ned i
gödsellagret. Dylika foderämnen gavs förr särskilt åt små djur, får, getter o.
dyl, både i Dalarna och Jämtland och kastades i regel på fähus- eller kättegolvet. Se L. Levander, övre Dalarnes bondekultur (Skr. utg. Av Gustav Adolfs
akademien 11: 1, s. 300) och Levi Johansson, Bebyggelse och folkliv i det gamla
Frostviken (Skr. utg. gen. Landsmåls- o. Folkmiimesarkivet i Uppsala,
Ser. B: 3, s. 126-127).
3 Från Frostviken i Jämtland meddelas a. a. s. 126: »Det är . . . mycket
vanligt, att man på vårarna måste tillgripa rönnbark, björkkvist, lav och hästspillning att livnära kreaturen med.»
4 »Ströet i tackkätten utgjordes av det foder som fåren drogo ned och av
några nävaigramis, som då och då kastades upp i kätten» ( Älvdalen, se Levander a. a., s. 296. »Utgödsling av tackkätten företogs mycket sällan. Sålunda
uppgives från Gopshus och Oxberg (Mora), att hela vintern kunde gå utan att
man gödslade ut i tackkätten. I Älvdalen företogs utgödsling, då gödseln började ligga så högt, att det var fara för att fåren skulle taga sig ut ur kätten.»
5 Jfr Zetterholm a. a. s. 105-106.
2

Namnet Knäred och namn på Knarr-.
Av K. G. LJUNGGREN.
Det välbekanta sydhalländska ortnamnet Knäred, uttalat
knrkite, eller knthed, socken och by i Höks härad, tolkas i »Ortnamnen i Hallands län» 1: 28 med någon liten tvekan såsom innehållande ordet knä »betecknande en krök på Krokån öster om byn».i
Naturförhållandena på platsen lägger intet hinder i vägen för
en sådan tolkning. Den äldsta skriftform, som pekar i denna
riktning, är Knärydha sokn 1410 SDns 2: 301 avskr. (den äldsta
originalformen av samma typ är Knerodh(t) 1470 Rep II: 2: 190,
192).
Emellertid föreligger en form med åtskilligt äldre anor: in
Knarruth i den s. k. Ribeårbogen.2 I denna annal, som sträcker
sig från 936 till 1317 och som föreligger i avskrifter från 1500talet, nämnes namnet under år 1304. De mötande ortnamnen
är enligt verkets senaste utgivare, Ellen Jörgensen i Annales
Danici medii aevi s. in, ofta moderniserade, men detta omdöme
kan inte gälla Knarruth, som redan i sin egenskap av ett slags
lectio difficilior förtjänar ett visst beaktande och som inte utan
stor svårighet kan förklaras sona fel för en form på knä-. I varje
fall synes det böra prövas, om detta Knarruth kan tänkas ligga
till grund för det senare Knäröd, Knäred och om så finnes vara
fallet, om någon godtagbar tolkning av den äldre formen står
till buds.
Enda sättet att bringa Knarruth i förbindelse med de yngre
Jfr också E. Wigforss SHF s. 149.
P. Olais annal (från mitten av 1500-talet), som i detta avsnitt nära följer Ribeårbogen, har in Knarrit.
1
2
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formerna synes mig vara att fatta dessa senare såsom utslag av
(felaktig) reaktion eller korrektion. Dessa företeelsers betydelse
för ortnamnens formhistoria har på senare tid alltmera understrukits, och det synes tydligt, att de i och för sig välbekanta
företeelserna är betydligt vanligare än man tidigare har räknat
med.1 En sådan uppfattning kan också i detta fall stödjas med
en hänvisning till att äldre it" i södra Halland inte sällan har
öppnats till a eller a framför r-förbindelser. Exempel från Knäred
ur Wigforss SHF s. 127 if.: snechta v. snärta, ychna adv., flop V.
grisa, da vithslla det världsliga, vahst. För värre uppges ib. s. 129
vålla från en lång rad socknar i Höks och Tönnersjö härader.
Om den ursprungliga innebörden av en förled knarr- med tiden
har sjunkit i glömska eller om förleden har kommit att uppfattas
som löjlig, förarglig el. dyl. — och det kan mycket väl vara fallet
med knarr-2 — bör det ha kunnat ligga nära till hands att fatta
förleden såsom återspeglande äldre ce-vokalism, och har man
väl hunnit så långt, har steget inte varit stort till att i strävan
att göra namnet begripligt eller snyggare anknyta förleden till
knä, en anknytning, som går igen i den av S. P. Bexell i Hallands
historia och beskrivning meddelade förklaringssägnen om ett
par i samband med socknens första kyrkbygge »knäande» oxar
som anledning till namnet.
En övergång av snarlikt slag vill jag se i den utveckling a> a>
framför r-förbindelser, som möter på skilda håll och som åtminstone under detta århundrades tidigare del var mycket vanlig
i stadsmålet i Halmstad. När stark, parken, svart där uttalas som
stcenk, pc'ehkan, svceht torde (e-formerna från början böra uppfattas
på samma sätt som n för o i sydskånska former som bands,
titbak, dvs. ,såsom hyperkorrekta former.
Jag finner det sålunda möjligt, att Knarruth kan ligga till
grund för Knäred, medan jag inte kan förklara Knarruth ur någon
1 Jfr J. Sahlgrens rikt exemplifierade uppsatser »Reaktion och korrektion»
(NoB 1947 s. 97 if.) och »Uppsnyggade ortnamn» (Saga och sed 1947s. 1 if.) ävensom K. G. Ljunggren, *Ortnamns bitoner» (Nord. Tidskr. [Lett.] 1949 s. 151 ff.)
och — för det allmänna ordförrådets vidkommande — G. Hedström i Ordstudier II (1948), särsk. s. 3-6.
Jfr t. ex. Rietz s. v. knarra.
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form på knd- utan att laborera med teorin om en våldsam och
inte särskilt sannolik felskrivning.
Ett viktigt stöd för annalformens äkthet finner jag också i
den omständigheten, att ett sannolikt identiskt ortnamn är
känt från andra håll i Norden. I Laxarby sn i Vedbo hd i Dalsland har vi ett Knarrud kndra (SOÄ XIX: 59 a), som i SOÄ I:
2: 62 antages innehålla det fornvästnordiska mansnamnet Knirr,
varom se Lind, Norsk-isländska dopnamn och Nordisk Kultur
7: 245. Samma namn antages SOÄ XVI: 109, XVII: 21 ingå,
i de likaledes dalsländska namnen Knarretorp i Gestads sn och
Knarrebyn i Fröskogs sn. Tolkningen torde vara inspirerad av
NG 4: 131, 143, där två norska Knarud i Opland fylke antages
innehålla mansnamnet Kngrr. På samma sätt tolkas i Frederiksborg Anats Stednavne s. 29 — under hänvisning till SOÄ — det
själländska bynamnet Knardrup (Knarrcethorp 1250) i Ganlose sn
Olstykke hd. Det i dessa ortnamn eventuellt föreliggande person(bi)namnet behöver dock inte nödvändigt vara Knrr och dess
motsvarigheter utan kan också tänkas innehålla knarr 'knarrig
person' eller det nedan nämnda knarre.
Det halländska Knarruth kan givetvis på samma sätt som de
nämnda ortnamnen tänkas innehålla ett personnamn — dock
bör nämnas, att ett personnamn *Knar eller *Knarre annars
icke har styrkts på ös.tnordiskt område.
Den form av namnet Knäred, för vars prioritet jag här har sökt
giva skäl, låter sig emellertid också lätt tolkas under hänvisning
till bl. a. några andra namn i södra och mellersta Hallands skogsbygder med paralleller på åtskilliga andra håll i Norden. Skeppshult i Slättåkra sn Halmstads hd tolkas SOH 1: 144 såsom ellipsbildning till en bas *Skipsvidharhult eller *Skipvidhshult 'skogsbestånd med träd, som givit gott skeppsvirke', medan Snäckhult
i Breareds sn Halmstads hd förklaras kanske utgå från ett *Snäkk(iovirkes)hult; jfr fsv. snäkkia f. 'ett slags mindre krigsfartyg'.
Socken- och bynamnet Holm's äldsta anträffade form Skepsholm
1456 kan fattas på samma sätt (jfr SOH 1: 122). En ännu intressantare parallell är Knarrhult i Gällareds sn Faurås hd, som i
SOH 2: 257 säges möjligen kunna innehålla sv. dial. knarr 'eka'
och sålunda ursprungligen åsyfta »en skogsdunge, där man häm-
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tat virke till ekstockar». Dessa från Jöran Sahlgren härrörande
tolkningsförslag förefaller mycket antagliga, och ingenting hindrar
oss från att i Knarruth se den fornhalländska motsvarigheten till
isl. knQrr 'större (handels)fartygl och sålunda fatta namnet som
en reduktbildning till en bas *Knarvirkesrudh, *Knarvidhsrudh,
*Knarhulisrudh el. dyl. och såsom egentligen syftande på att man
här .en gång hämtat virke till »knarrar*, vare sig man därmed har
åsyftat större eller mindre farkoster. Båtbeteckningen knar var
enligt runstenarnas vittnesbörd fullt gängse på 1000-talet i östra
Norden. I de forndanska och fornsvenska språkminnesmärkena
är ordet däremot mycket sällsynt. Kalkar känner det endast från
folkvisor, och Söderwall suppl. (s. v. käfio knar) från det latinsksvenska glossaret Cod. Ups. C 20. Att det emellertid på sina håll
har levt kvar rätt långt fram i tiden visas av det nämnda dialektala knarr 'eka' (Värmland och Närke enligt Rietz) ävensom av
de flera gånger i Bohuslän mötande kustnamnen av typ Knarr(e)viken (se registren till de olika delarna av OGB), där större farkoster tydligen avses. I norska namn ingår knarr inte så sällan,
se bl. a. NG 1: 99, 2: 79 och 6: 237, där det i namn på lokaliteter
inne i land tänkes vara jämförelsenamn.
Om Knarruth är att fatta på detta sätt, är det givetvis möjligt,
att en analog förklaring bör sökas för åtminstone vissa av de
-övriga här nämnda namnen — dock förefaller det mig sannolikast, att mansnamnet föreligger i Knardrup och Knarrebyn.
En norsk parallell föreligger kanske i det norska gårdnamnet
Skivdal (i Skipdale enl. Rode bog, NG 1: 292)_ jämfört med ett
annat norskt (försvunnet) Skipvidadalr NG 7: 161.
Som en tredje möjlighet att tolka förleden i Knarruth kan hänvisas till nor. knarre 'spids stubb', bornh. knarr 'knast, knude inden
trffl', varom se Torp, Nynorsk et. ordb. och Frederiksborg
Amts Stednavne s. 99.
Att träffa något säkert val mellan dessa möjligheter är tyvärr
ogörligt. Själv finner jag dock med tanke på det förmodade
mansnamnets rätt klent styrkta förekomst i Östnorden och på
de anförda parallellerna från nära håll av typen Skeppshult
det andra alternativet något mera tilltalande än de övriga.
i Jfr Hj. Falk, Altnordischea Seeviesen a. 107 ff.
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Såsom en sammanfattning av det föregående kan sägas, att
namnet Knäred synes kunna tillfredsställande förklaras med
utgångspunkt från den efter allt att döma både äldsta och ålderdomligaste bevarade namnformen. Man får i så fall räkna med
att när förleden icke längre har haft stöd av det ur bruk gångna
mansnamnet eller appellativet knarr, denna genom s. k. reaktion
eller korrektion har anknutits till knä. Är hypotesen riktig, vittna
de äldsta formerna med e eller ä i förleden om att öppningen av
> a eller a framför r-förbindelser har kunnat inträda senast
på 1400-talet.

Där Rietz' dialektlexikon blev till.
Av INGEMAR INGERS.
»Såsom forskare är jag särskildt tacksam för:
den mig härmed beredda lättnad.»
Rydqvist i brev till Rietz 9/1 1868 med anledning av fullbordandet av Ordbok öfver svenska.
allmogespråket.
Den 30 april 1951 blir det 100 år sedan Johan Ernst Rietz tillträdde kyrkoherdebefattningen i Tygelsjö och Västra Klagstorps
pastorat i Skåne och därmed blev bosatt på den ort, där han skulle- vid sidan om prästgärningen — utföra sitt stora ordboksarbete.
En liten presentation av den miljö, där han levde och verkade
den sista innehållsrika tredjedelen av sin levnad kan därför
synas berättigad, så mycket mer som flertalet läsare av Svenska
Landsmål ha den förmånen att dagligen ha tillgång till Rietz'
dialektlexikon. Det var i Tygelsjö gamla prästgård detta verk
helt och hållet blev utarbetat och blev fullbordat 1867, året före
Rietz' bortgång. Det var ett ivrigt studium på 1840-talet av
den svenska medeltidslitteraturen, som förde honom över till
dialekt-studiet. Det var samma erfarenhet, som stimulerat
mången annan blivande dialektforskare: konstaterandet av hur
många ålderdomliga ord och uttryck i medeltidsspråket, som, försvunna ur nutida skriftspråk, fortfarande leva kvar i våra allmogemål.
Den som med kännedom om Rietz' dialektlexikon inser vilket
oerhört arbete som ligger bakom detta verk, sammanbragt genom
en enda mans energi, undrar helt säkert: Hur var det möjligt för
R. att på denna korta tid utföra ett sådant jättearbete vid sidan
om prästgärningen? Det ligger nära till hands antaga, att hans.
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Johan Ernst Rietz. 1815-1868.

prästämbete skulle bli åsidosatt genom dessa vetenskapliga sysselsättningar. Så var emellertid alls icke fallet. Han var en
allvarlig och nitisk själasörjare, som utmärkt väl fyllde sin plats
i den rad av dugliga och allmänt ansedda präster, som TygelsjöKlagstorps pastorat hade under hela 1800-talet: Holst, som ivrigt
verkade för enskiftets genomförande och för park- och trädgårdsplanteringar; Kallenberg, väckelsepredikanten och nykterhetsmannen; Rietz, ordboksförfattaren, som väl förvaltade arvet
från Kallenbergs tid; Bager, som verkade i herrnhutisk anda
och bedrev kyrkohistoriskt och biografiskt författarskap och
slutligen Fredlund, väckelsepredikanten, som drog till sig stora
skaror också »udenbys ifrå». Alla voro kända och erkända långt
utanför sitt pastorat, och samtliga uppnådde prostvärdigheten,
som också vittnar om det förtroende, man satte till dem. De
stannade alla i pastoratet livet ut och sökte sig aldrig därifrån,
varför i Tygelsjö och Klagstorp endast fem kyrkoherdar verkade
från 1791 till 1931, alltså i 140 år.
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På 1930-talet och i början av 40-talet besökte jag åtskilliga
gånger Tygelsjö för dialektuppteckningars skull. Det kunde
vara av intresse att få ortens dialekt utförligt upptecknad ur
ljudskickets synpunkt, så mycket mer som ett rikligt ordförråd
på samma ort upptecknats av Rietz. Jag hörde då av gamla
församlingsbor mycket gott om prosten Rietz i hans egenskap
av själasörjare. Några av mina mest genuina meddelare, födda
omkring 1850, hade varit Rietz' konfirmander. Rietz' närmaste
företrädare, prosten J. B. Kallenberg, hade varit något av en
diktator, om han än handlade i välmening. I sin iver att höja
folkets moral och sedliga ståndpunkt gick han så långt, att han
genomdrev förbud emot dansnöjen och kaffedrickning. Gamla
vackra folkdanser försvunne, och spelmanslåtarna tystnade. Ännu
berättas historier om hur svårt befolkningen hade att finna sig i
kaffeförbudet, och huru Kallenberg beivrade överträdelser av
detta genom att kalla de skyldiga till uppsträckning. Emellertid
var där mycket, som är värt erkännande i prosten Kallenbergs
verksamhet. Såsom nykterhets-reformator började han verka
ännu tidigare än P. Wieselgren men har liksom kommit i skymundan för den senare. Befolkningen i Tygelsjö och Klagstorp
åtnjöt vidsträckt anseende för nykterhet, sedlighet, plikttrohet
och allvar i livsföringen. Rietz fick njuta frukterna av Kallenbergs verksamhet. Det blev genom den välartade befolkningen
ett lättskött pastorat han kom att verka i. Även i rent yttre
avseende var det ett lättskött pastorat. Där fanns inga större
avstånd och inga besvärliga vägar. Båda socknarna äro av långsmal form, med en längd av omkring 6 kilometer och i väster
gränsande till Öresund eller »Sjön», som den här kallas. Kyrkbyarna äro belägna vid stora landsvägen Malmö—Trelleborg,
och avståndet mellan kyrkorna är endast en kilometer. Folkmängden var på 1850-talet omkr. 1,400, varav 800 i Tygelsjö
och 600 i Klagstorp. Förbindelserna med yttervärlden voro
relativt goda. Till Malmö var det en och till Lund tre mils landsvägsresa, och sedan 1856 fanns det järnvägsförbindelse mellan
Lund och Malmö. Rietz behövde alltså inte känna det, som om
han hamnat i en avkrok av världen. — De gamla, som hade personliga hågkomster av Rietz, beskrevo honom som en duktig
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och avhållen präst. Han var en kraftig och ordningsälskande
natur men hade icke sin företrädares stränghet. Rietz var av
mera blid läggning. Sin konfirmationsundervisning bedrev han
grundligt men visade lugn och tålamod emot dem, som hade svårt
att fatta. Vid husförhören gick han humant till väga. En stor
gästfrihet emot både hög och låg utövades i prästgården, och
mot nödlidande var han välgörande. Han var förstående inför
både andlig och materiell nöd. De Tygelsjöbor, som voro födda
på 1840-, 50- och 60-talen, voro allmänt medvetna om Rietz'
stora ordboksarbete och det anseende han åtnjöt därför. När
man omtalade, att man kom i samma ärenden som »Rietzen»,
blev man strax mottagen med förtroende. Slutligen fanns ett
föreningsband mellan prästen och församlingsborna, som då
och kanske även senare var någonting ovanligt, och det var Rietz'
livliga intresse för — man skulle kunna säga kärlek till — vår
gamla allmogekultur. Här fanns ett enkelt och naturligt sätt
att få kontakt mellan präst och församling.
Att Rietz' insamlingsarbete vid tillkomsten av dialektlexikonet
till stor del bestod i korrespondens med clialektintresserade i
rikets olika delar — bl. a. flera ämbetsbröder — är välbekant.
Han gjorde också undersökningsresor till olika landskap. Men
därjämte bedrev han i sina egna församlingar ett icke obetydligt
fältarbete. De gamle i Tygelsjö kommo ihåg, hur, prosten gick
omkring i bondgårdarna och antecknade benämningarna på allt
som hörde till gårdarnas fasta och lösa inredning, både i boningshus och uthus, »ja tilleme i fårelnised». Min huvudmeddelare i
Tygelsjö, tvätterskan Maria Hervidsson, som var född 1851,
omtalade att hennes mormor varit meddelerska för Rietz. Hon
visade mig dennas porträtt. Hon hette Marna Palm och var
soldathustru ifrån Eskilstorp, 1/2 mil ifrån Tygelsjö. Hon plägade ofta gå till Tygelsjö för att hälsa på två där bosatta döttrar.
Den ena var gift med snickaren Pål Hervidsson, och den andra
tjänade i prästgården. När mor Palm kom till prästgården, hade
hon många samtal med prosten angående ortens gamla språkbruk, och hon blev alltid, innan hon gick därifrån, rikligen undfägnad med mat och kaffe och fick även en slant med sig. — En
annan utväg att göra uppteckningar var att intervjua kringvand-
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rande försäljare. Härom skriver Rietz' dotter, majorskan Maria
Kallenberg, i sin skildring »Livet i en skånsk prostgård* följande:
»Även dalkullor med Eskilstunavaror m. m. gingo kring på landet
och voro alltid välkomna. Sälja knivar, saxar och ljusstakar
fingo de även samt leva fritt och vila sig, innan de på nytt togo
den tunga trälådan på ryggen. Genom samtal med dem fick min
far mången upplysning om dialekten i de olika Dalasocknarna,
och de funno det lustigt, att prosten var intresserad av deras
språk. De voro alltid glada och tacksamma, och deras vänliga
'godnatt så mycket', då de gingo till vila, besvarades hjärtligt
av husets invånare. Aldrig fanns någon misstro till dessa kringvandrares ärlighet, utan de kommo och gingo som husets folk,
och deras ankomst ansågs som ett trevligt avbrott i det lugna
vardagslivet.»
Den omständigheten, att Tygelsjö och Klagstorps församlingar
av orsaker som ovan nämnts utgjorde ett relativt lättskött pastorat, bidrog i hög grad att bereda Rietz arbetsro för hans stora
ordböksarbete. Han levde i en. harmonisk omgivning och förde
ett lyckligt familjeliv. Själva miljön var stimulerande för en
dialektforskare. En mycket genuin dialekt talades på Söderslätt
vid denna tid. Här var alltså rikliga tillfällen till iakttagelser,
som också flitigt utnyttjades. Tygelsjö är beläget inom OxieSkytts-målets dialektområde. Mer än andra Skånemål är målet
nära besläktat med målen på danska öarna, framför allt därigenom
att det är ett e-mål, men också i andra avseenden. Samma dialekttyp talades vid denna tid, med smärre avvikelser, i hela kustlandet från Limhamn t. o. m. Trelleborg. Tusentals belägg äro
av Rietz upptecknade från detta dialektområde, isynnerhet
ifrån Tygelsjö och dess närmaste omgivningar. Icke alla äro
återgivna med samma fonetiska noggrannhet. Då det mera varit
själva glosan än ljud- eller böjningsformen, som varit av intresse,
har belägget återgivits i normaliserad form. Som beläggställen
användas omväxlande Skåne; södra Skåne (förkortat Sk., s. Sk.)
Oxie hd och Tygelsjö eller annat sockennamn. Man märker också
i olika artiklar i ordboken åtskilliga bidrag till fraseologien, som
uppfattats under samtal med ortsborna. ,Det skulle legat Rietz
mycket fjärran att förlöjliga sina församlingsbors dialekt eller
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att göra anmärkningar emot dialektuttalet. Den levde också ett
segt liv och talades i utmärkt genuint skick även av personer,
som vid Rietz' bortgång voro småbarn. Hos de äldste levande
märktes mycket ringa spår av nivellering. Målets gamla ljudsystern var väsentligen bibehållet, likaså ordf örrådet, även om
enstaka ord fått mera moderniserade former eller utbytts emot
andra tidsenligare. Målets gamla form för »kyrka», tjart je, var
vid mina första besök i Tygelsjö ersatt av tjårke, prätje hade blivit
predike och gå te alters hade blivit gå te nattvården. Dejnen var
ersatt av klåkkeren och jorekvinjen hade blivit barnemorsken.
Den mera tilltagande nivelleringen tillhör emellertid generationer
som äro födda senare än under Rietz' tid.
Det förhållandet, att Rietz ägnade sig åt vidsträckta vetenskapliga sysselsättningar och speciellt ordboksarbetet medförde,
som ovan nämnts, intet åsidosättande av prästämbetets olika
värv. Han var en god predikant och delade sin företrädares
intresse för missionen. En trettondag hade han tillkallat dr P.
Fjellstedt att hålla missionsgudstjänst i Tygelsjö kyrka, något
som var ovanligt i en landskyrka på den tiden. En stor kollekt
upptogs vid denna missionsgudstjänst i Tygelsjö, och denna
tradition upprätthålles ännu i våra dagar. — En tid hade Rietz
som adjunkt sin yngre broder Fredrik R, sedermera kyrkoherde
i Näsum. Han var tillika informator för de äldsta barnen. Kyrkoböcker, sockenstämmoprotokoll och kyrkoräkenskaper äro av
Rietz ordentligt förda och med en prydlig och lättläst handstil.
Det stora jordbruket, som hörde till prästgården, drev prosten för
egen räkning med tillhjälp av en del trotjänare, varav några
också tjänat familjen Kallenberg. Liksom i andra den tidens
prästgårdar levde man till stor del i natura-hushållningens
system, vilket också framgår av majorskan Maria Kallenbergs,
f. Rietz, livfulla teckningar av prästgårdslivet.
Tygelsjö var på prosten Rietz' tid en idyllisk gammaldags
bondby, och mycket av den ålderdomliga stämningen fanns
kvar in på 1900-talet. Men den blev delvis spolierad genom den
gamla kyrkans rivning 1903 och prästgårdens brand 1920. Tygelsjö gamla kyrka, där Rietz utförde sitt prästerliga kall, hade ett
sällsynt vackert läge på en höjd i norra delen av byn. Den var
10 - 496310
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en ursprungligen romansk kyrka, som i den senare medeltiden
blivit utvidgad till rektangulär form. På tornet och östra gaveln
var den försedd med trappgavlar. I prosten Kallenbergs tid hade
den 1834 blivit utvidgad med korsarmar i empirestil, och valven
hade blivit förhöjda, vilket borttog något av kyrkans medeltida
karaktär. Rietz, som med sin vidsträckta allmänbildning hade
sinne för kulturhistoriska värden, uttrycker sitt missnöje med
kyrkans modernisering i artikeln Tygelsjö i »Historiskt-geografiskt-statistiskt lexikon öfver Sverige», del VII (1866) och samma
ordalag, dikterade av Rietz, återfinnas i lantmätaren Georg
Gustafssons sockenbeskrivning över Tygelsjö 1855. Dock, denna
på 1830-talet ombyggda kyrka var med sina vitkalkade murar
och sina trappgavlar bra mycket bättre avpassad för en sydskånsk
slättby än den nybyggnad av rött tegel i kvasi-gotik, som i början
av 1900-talet ersatte densamma. Vi böra dock i detta fall inte
för strängt bedöma dem, som tillskyndade det nya kyrkobygget.
Det var utrymmesfrågan och gamla kyrkans vid denna tid bristfälliga tillstånd, som voro avgörande. Och den utformning den
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nya kyrkan fick var i full överensstämmelse med den officiella
smakriktningen i sekelskiftets Sverige. Att man borde bibehålla en gammal kyrka av antikvariska hänsyn och för att uppehålla samhörigheten med gångna släktled, var det inte många
som tänkte på vid den tiden. Den gamla kyrka, där Rietz verkade, är alltså försvunnen, men altartavlan och predikstolen,där
ban gjorde sin tjänst, äro överflyttade i den nya kyrkan.
Kyrkogården var på tre sidor omgiven av en vitkalkad mur,.
och på den fjärde sidgn skildes den genom ett spjälstaket från
prästgårdsområdet. Prästgården var belägen strax söder om
kyrkogården. Här var det Rietz hade sitt hem i 17 år och här
utarbetade han sitt dialektlexikon, varav första häftet utkom
1861 och det sista 1867. Det var en kringbyggd gård med långa
och låga halmtäckta längor. En vidsträckt park med flera sorters
trädslag låg omedelbart öster om prästgården och är ännu bibehållen. Boningshuset med väggar av korsvirke och tegel utgjorde norra sidan av gårdskomplexet och var byggt av prosten
Holst 1791. De övriga längorna voro dels äldre, dels yngre.
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Boningslängan överensstämde till byggnadsmaterialet och stilen
med ortens allmogehus men skilde sig därifrån genom storleken
och rumsfördelningen. Den innehöll 9 rum och en stor köksavdelning. Till höger om stora farstun var en sal, som användes
som finrum. Innanför salen, med fönster emot kyrkogården,
var Rietz' studerkammare belägen. Här var det som prosten,
till stor del under nattens timmar, bedrev arbetet på sin Ordbok
öfver svenska allmogespråket. I en minnesteckning skriver Maria
Kallenberg: »Herden, den outtröttlige och arbetsamme prosten,
var den som sist gick till vila. Från hans fönster lyste oftast
lampan till över midnatt, då han, sysselsatt med sina lärda
arbeten, forskade och studerade utan att spara tid eller krafter.
— — — Apropos dessa prostens sena arbetstimmar förekom det
en vinter, att en inbrottstjuv grasserade på orten och gjorde inbrott å flera ställen. Då han blev fast i en grannförsamling,
erkände han för länsmannen, att han en natt stått flera timmar
utanför vårt hem, just utanför prostens fönster, där det varken
fanns rullgardiner eller fönsterluckor. Han väntade på att lampan skulle släckas och han finge fullfölja sin avsikt att stjäla.
Men, trött på att vänta, att den flitige mannen skulle sluta arbeta,
gick han till andra gårdar, där ingen flitens lampa hindrade
honom.» — Det var denna episod, som sedermera inspirerade
skalden A. IL Bååth till den vackra dikten »Nattens tankar», som
återfinnes i samlingen På gröna stigar — kanske den enda svenska
dikt, som har dialektforskningen till motiv.
Emellertid blev prosten överansträngd och i förtid utsliten
genom sin stora arbetsbörda. Dock har han, om än med försvagad
hälsa, varit .i tjänsten ännu en månad före sin bortgång. Den 14
juni 1868 är med hans egen hand antecknat ett dödsfall i Tygelsjö
dödbok, då ett tvåårigt flickebarn avlidit. Nästa dödsfall, som
var hans eget, är infört av vice pastorn Ernst Hollenius, som
skötte pastoratet från Rietz' insjuknande sommaren 1868 och 4 år
framåt. Notisen lyder i all korthet således: »Juli 16. Prosten och
kyrkoherden Johan Ernst Rietz, 52 år, 10 m. 10 d. Dödsorsak
Kräfta i magen ö lefvern. Död å Communehospitalet i Köpenhamn.» En vecka före sin bortgång hade Rietz förts till ett sjukhus i Köpenhamn i hopp om att finna bot för sitt lidande, där
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han skulle vårdas av en specialist och där en dotter, som var gift
i Köpenhamn, dagligen kunde se till honom. När han återkom
till Tygelsjö, var det för att begravas där. I tidningen »Snällposten» skrev prosten Cavallin i Flvellinge en vacker och erkännsam minnesruna. — Vid sin bortgång efterlämnade Rietz maka,
f. Hallberg, och 13 barn, varav endast 4 komna till myndig ålder.
Boet befann sig i brydsamma ekonomiska omständigheter, varför
familjen blev tillerkänd tvenne extra nådår. Nådåren, som annars
skulle utgått den 1 maj 1870, blevo alltså utsträckta till den 1 maj
1872. Därefter flyttade familjen Rietz till Lund, där den en tid
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framåt hade sitt hem i prof. Brunius' gård vid Magle lilla kyrkogata.
Den gamla prästgården i Tygelsjö kvarstod i mer än 50 år
efter Rietz' bortgång fullkomligt oförändrad, om man bortser
från rena underhållsarbeten. Den beboddes av tvenne hans efterträdare, Bager och Frecllund. Då slutligen fråga om nybyggnad uppstod, önskade prosten Fredlund hellre den gamla prästgården bibehållen och restaurerad i gammaldags stil. Men därav
blev intet. Den 11 juni 1920 kom en byggmästare, som reflekterade på restaureringsarbetet, resande till Tygelsjö. Då han
frågade efter vägen till prästgården, möttes han av beskedet:
»Fårr itt par timer sin brände de åw, så mied där va.» En förhärjande eldsvåda hade samma dag övergått hela den gamla
gården. Familjen Fredlund var samlad till bouppteckning efter
prostinnan F., som avlidit tre månader tidigare. Vid middagstiden utbröt eld i en av uthuslängorna, som hastigt spridde sig
över hela gårdskomplexet. Eldsvådan var förorsakad genom
of örsiktighet av ett tillfälligt köksbiträde, som tömt ut het aska
i närheten av ett halmupplag. Prosten Fredlund utförde, utan att
tänka på egna tillhörigheter, ett berömvärt räddningsarbete för
att få bärgat kyrkoarkivet, som förvarades i prästgården. Det
mesta av arkivalierna blev också räddat, däribland samtliga
kyrkoböcker, räkenskaper och protokoll, som blivit förda av
Rietz. Annars äro numera de rent påtagliga minnena ifrån
»Rietzens tia» i Tygelsjö ganska få. Prästgårdens trädgård och
park finnas dock kvar, ävensom gårdsbrunnen, varifrån även
den nya prästgården får sitt vatten. I parken står en paviljong
av trä i empirestil, som var till redan när familjen Rietz bodde i
prästgården. — Den gamla kyrkogårdsmuren med sina grindar
och grindpelare finns också kvar och likaså ett flertal värdefulla
äldre gravstenar. I gamla kyrkogårdens nordöstra del äro prästgravarna belägna, och här har också Rietz fått sin vilostad,
nästan mitt för den plats, där hans studerkammare varit belägen.
För en dialektforskare är Tygelsjö något av klassisk mark. Skulle
det vara tänkbart, att skandinaviska dialektforskare kunde på
denna ort hugfästa Rietz' minne, till exempel genom uppsättandet av en enkel minnessten? Att anordna en minnestavla
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på en husvägg är inte längre möjligt. Men där prostens studerkammare en gång var belägen är numera en gräsbevuxen, öppen
plats mellan kyrkogården och nya prästgården. Här vore en
lämplig plats för en minnessten, som kunde omtala vilken gagnelig verksamhet som här en gång utförts av en församlingspräst.
som fick europeiskt rykte såsom forskare.
I detta sammanhang skall omnämnas ett annat minne, som är
nära förbundet med Rietz' dialektlexikon: I salen på Margretetorps gästgivaregård vid foten av Hallandsås hänga två gamla
oljeporträtt av den engelske lorden Charles Manners S:t George,
Rietz' donator och välgörare, och hans svenskfödda hustru,
f. Hallberg, som var fru Rietz' syster. Angående lord S:t Georges
andel i tillkomsten av dialektlexikonet hänvisas till Rietz' företal till detsamma. Att dessa gamla porträtt fått en fristad i
Margretetorp beror på att lady S:t George var besläktad med
familjen Ekberg, som sedan 1860-talet är innehavare av nämnda
gästgivaregård.
Denna enkla skildring skall nu avslutas med några litteraturanvisningar till tjänst för dem, som ev. vilja inhämta något
ytterligare om J. E. Rietz i egenskap av språkforskare, prästman och husfader i en lantlig prästgård.
Fjelner, A.: Johan Ernst Rietz. I »Skånska mannar från Lund». 1935.
Kallenberg, Maria: Livet i en skånsk prostgård på 1850- och 60-talet.
1928. (I sammandrag återgivet i »Minnen från gamla skånska
prästhem» utg. av H. E. Hallberg. 1925.)
Kock, Axel: En lundensisk språkman från äldre tid. I »Under Lundagårds kronor», Ny samling. 1921.
Rietz, Birger: En gammal vendists anteckningar och minnen. 1936.

Studier rörande v-lösa former av subst.
huvud i södra Sverige.
AV SVEN BENSON.
I inledningen till sitt arbete »Sydsmåländska folkmål I» har
Gunnar Hedström (s. xxxiv) fäst uppmärksamheten på ett
dialektalt fenomen, som tidigare diskuterats i den språkhistoriska
litteraturen, nämligen. förekomsten av t för Väntat d som motsvarighet till äldre ct efter svagtonig vokal. Under fortsatt studium av denna ännu mycket oöverskådliga och delvis svårförklarade företeelse har jag kommit i kontakt med den rika formflora som subst. huvud visar i södra Sverige.
De mål, vars former av ordet huvud här skola behandlas, ha
alla ett drag gemensamt: de sakna den labiodentala frikativan
efter stamstavesens vokal. I övrigt visa de former med och
utan dental klusil, enstaviga och tvåstaviga former samt såväl osom 'u-vokalism. Det kan vara lämpligt att börja framställningen
med en redogörelse för de olika formerna samt deras geografiska
utbredning.
Gränsen mellan former med och utan bevarat intervokaliskt
v i huvud är ganska skarp. Den går mellan Viske och Himle
härader över Fagered i Faurås och följer sedan gränsen mellan
Västbo och Kind ett stycke i nordostlig riktning. Mo härad
liksom Våthult i norra delen av Västbo har endast v-former,
Östbo däremot endast v-lösa. I Hjälmseryd och• Malmbäck i
Västra härad möter formen hue, eljest har hela detta härad vformer. I nordöstligaste Uppvidinge tränga v-formerna in i
Kronobergs län (socknarna Äseda och Älghult). Kalmar län har
huve ned till några mil norr om Blekingegränsen. Dock finnas
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några v-lösa former i länets mellersta del (Kråksmåla i Handbörds härad, Ålem i Stranda). I Ryssby i N. Möre växla former
med och utan v.
Närmast söder om denna linje vidtager ett relativt smalt
bälte, inom vilket typen hue är den enda förekommande. Söder
om detta område vidtaga former med t (eller d) någonstädes i
ordet. Enda undantaget utgöra delar av Skåne med formen ho.
Då den lokala riksspråksformen flerstädes i södra Sverige, särskilt vid något ovårdat tal, är hue, påträffas denna form ofta i
uppteckningar från områden, där den genuina dialektformen
innehåller dental. Området med bevarad dental begränsas i
nordost av en linje som kan dragas närmast norr och öster om
orterna Morup och Ljungby i Faurås härad, Torup i Halmstads
härad, Femsjö och Unnaryd i Västbo, Vittaryd i Sunnerbo,
Blädinge i Allbo, Jät i Kinnevald samt Eringsboda och Ronneby
landsförsamling i Medelstads härad. Mellan de två sålunda uppdragna linjerna finnes endast en form belagd, som avviker från
det väntade hue, nämligen hute i Kristianopel (vid sidan av hue).
Nedanför sydgränsen för hue blir bilden brokigare. Ordets
dialektala form är hude eller hute ned till en linje som följer
Lagan från dess mynning upp till smålandsgränsen och sedan
viker av mot söder ner till Finjasjön för att därifrån fortsätta ut
till Östersjön strax norr om Åhus. Fördelningen mellan hude
och hute överensstämmer med den kända växlingen t:d efter
starktonig vokal. I Halland finna vi därjämte hu'd, best. f.
hu'det i sydvästra delarna av Halmstads och Årstads härader
(Harplinge, Getinge, Rävinge, Kvibille; Eftra, Asige). Inom eller
i nära anslutning till området för hude påträffas även formerna
hued (Önnestad, Nävlinge, Vittsjö i V. Göinge, Laholm och
Knäred i Höks härad, Eftra och Skrea i Årstads härad samt
Ryssby i N. Möre), huet (obest. f., Ljungby i Faurås), huetet
(best. f., Abild i Årstads härad).
Sydvästra Skåne har endast hded. Denna form går österut
till Ystadtrakten och norrut till Hallandsgränsen, där de nordligaste beläggsorterna äro Hov och Fagerhult. I nordvästra
Skåne står dock vid sidan av hoed ett hode med huvudsaklig
utbredning i Luggude, S. Åsbo, Bjäre och västra delen av
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Norra Asbo. I Halland är hode dessutom enarådande söder om
Lagan.
Sydöstra Skåne har ho som normalform. Praktiskt taget ensamrådande är ho, b. f. h,o'ed i Ingelstads, Järrestads, Albo, Färs
och Gärds härader. Nordgränsen går vid Åhus. Frosta härad
har ho och hod samt längst i väster hded. Längst i söder går gränsen mellan ho och hoed mellan öja (hoed) och Stora Köpinge (ho)
i Herrestads härad.
Enstaviga former påträffas dock utanför det nu angivna området, nämligen i Reslöv (Onsjö), Häglinge, N. Mellby, Matteröd
och Nävlinge (V. Göinge) samt Hov (Bjäre). Formen är i dessa
socknar hod, någon gång ho.
Utöver de nu nämnda typerna kan nämnas formen hoe, antecknad i Anderslöv och V. Karup.
Från danskt område må slutligen anföras det i ledigare riksdanskt talspråk förekommande hode samt bornholmskans håwd.
Det synes mig som om motsättningen mellan o och 1.4 i stamstavelsen vore den äldsta regionalt betingade olikheten. Praktiskt
taget alla former på u-området ha sin motsvarighet på o-området
och tvärtom, och troligt är att de speciellt sydsvenska förändringarna satt in efter det att motsättningen mellan o- och uformer var befäst.
Hedström förutsätter för uppkomsten av de sydvästsmåländska
formerna ett *hiibud, vilket så småningom givit *htiwut.1 Om vi
tills vidare börtse från den slutljudande dentalen, står som utgångspunkt på u-området *hilwu-. Man kan för o-området förutsätta en liknande form *höwu-. De exakta ljudkvaliteterna
kunna icke närmare angivas, ej heller den tid då den intervokala
frikativan försvinner. Dock kunna några hållpunkter anges i
den senare frågan.
Wigforss har funnit (SHF s. 341), att 'it-formerna kunna utgå
från huvufi, men tillägger att om hode »kommer av hovup måste
emellertid kvaliteten hos ö av någon anledning (det följande ta)
blivit avvikande från den vanliga».
1 A. a. s. xxxv och 253 f. Möjligen har formen -i4 förekommit i vissa
skånemål.
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Wigforss antagande att det följande u påverkat utvecklingen
är i viss mån riktigt. Emellertid behöver det icke i första hand
påverkat kvaliteten .av ö. Det har snarare utövat ett indirekt
inflytande på kvantiteten. *Höwu- kan ha övergått till hö-u
före försvagningen av u till e. Bortfallet av den interv-okala frikativan med ty åtföljande förlängning av den starktoniga vokalen
kan ha skett på ett så tidigt stadium att utvecklingen av detta o
icke kommit att sammanfalla med utvecklingen av ö, ö framför
w och gh utan i stället följt lagarna för ö i hiatusställning (ursprunglig eller sekundär efter bortfall av t. ex. intervokaliskt frikativt d). På samma sätt har det starktoniga ii förlängts i
(>
Någon ledtråd för bedömandet av de former som ligga före
*Mut?, *hilbud i tiden ge dialektformerna på det undersökta
området icke.
Den efter motsättningen o:u äldsta dialektala företeelsen i
ordet torde vara växlingen -4:- ud i slutet av ordet. Utvecklingen
d> t efter svagtonig vokal har för forndanskans vidkommande
behandlats av Brondum-Nielsen i GDG 2: 105, för fornsvenskan
tidigast av Bock (se Brondum-Nielsen GDG 2: 106 och där anförd
litteratur). I tiden torde denna utveckling ligga före försvagningen u> e i levis i de berörda målen. Detta antagande styrkes
bl. a. av f da. skrivningar som hovot.
Beträffande utbredningen av utvecklingen tt> t i slutljud
efter svagtonig vokal må här endast sägas, att på det här behand.lade området finns i nusvenska dialekter ett intensitetscentrum
i sydvästra Småland och ett i östra Blekinge.
För att förstå typerna hode, hude, hute måste man räkna med
dels inflytande från den bestämda formen, dels en kontraktion
eller elision i de trestaviga bestämda formerna. Det är teoretiskt
möjligt, att mellanvokalen i den trestaviga formen försvunnit
antingen före eller efter övergången av u till e. För formen ho
får man räkna med ett bortfall av mellanvokalen före övergången
d > d, för formerna hod, hud däremot med ett bortfall efter övergången d- > d i vederbörande mål.
Med utgångspunkt från dessa resonemang söker jag förklara
de olika formerna på följande sätt.
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Hue uppkommer ur *hfced (< *hilud) i mål där icke utvecklingen d> t trängt igenom utan d fallit.
Hute uppkommer analogiskt ur best, sg. hutet (< *hitut-et,
eventuellt och troligen via huet-et).
Hude kan i vissa mål vara en direkt utveckling ur hute
genom tenuisförmjukning (så troligen i Listermålen), i andra
mål uppkommet ur best. f. hued-et. I det senare fallet måste ebortfallet vara senare än övergången d> d.
Huet < *håla genom försvagning i levisbetonad stavelse.
Hued < *hitud. Formen är bl. a. belagd från delar av Halland som sakna tenuisförmjukning efter svagtonig vokal (Eftra
och Skrea).
Hud i Halmstads och Årstads härader har uppkommit på
liknande sätt som hude och hute. Samtidigt med att e fallit som
senare led i en hiatusförbindelse i ett trestavigt ord, har övergång
till akut accent inträtt. En parallellföreteelse utgör det skånska
adj. rälig (<rädheliker), som vanligen uttalas med akut accent.
Formen hud torde ha uppkommit efter övergången ol" > d.
De skånska och sydhalländska formerna med o i stamstavelsen förklaras på samma sätt som motsvarande former med u.
Hode bildar en parallell till hude, hoed till hued, hod till hud.
Det blott som ströf orm belagda hoe torde sent och möjligen rent
tillfälligt ha förlorat sitt slutljudande d. Formen ho torde ha sin
upprinnelse i best. f. och förutsätter en utveckling av ett trestavigt
*häuet över *hod-et till ho-ed (med akut accent enligt mom. 6).
I mål med numera endast enstaviga former (ho, hod, hud)
eller tvåstaviga med dental explosiva omedelbart efter den starktoniga vokalen (hode, hude, hute) torde det en gång under längre
eller kortare tid ha funnits växling mellan obestämda former som
hoed, hued, huet och bestämda som ho-, hod-, hud-, hut- plus bestämd slutartikel. Analogien har icke gjort sig gällande med
samma kraft överallt, därav det på vissa områden brokiga formbeståndet.

Språkligt och sakligt.
Några lexikaliska anteckningar.
Av DAG STRÖMBÄCK.
1. häls. dial. på ponnvara.
1 min ordsamling från Alfta (ULMA 985) återfinnes ett uttryck po pönvara, som i början av 1920-talet, då det upptecknades, betraktades som ålderdomligt och för dialekten karakteristiskt. 'Köpa (ngt) på ponnvara', kunde man säga. Det
översattes mera provisoriskt med: 'på försök'. Även i grannsocknen Ovanåker återfanns uttrycket, men med ä-haltigare
a-ljud i andra sgsledens stamstavelse (se min ordsamling från
Ovanåker, ULMA 1325). Det översattes i sistnämnda samling
med: 'på måfå', 'på en höft'. På grund av denna höst (1950)
meddelade, kompletterande upplysningar (av köpman P. Lindén
i Edsbyn) måste också en bet. 'i reserv' tilläggas. 'Ta med
(ngt) på ponnvara', ta med (ngt) i reserv. Och denna nyans
torde nog vara ganska väsentlig vid angivandet av betydelsesfären kring uttrycket.
Något försök till förklaring av detta sydhälsingska uttryck
har veterligen aldrig gjorts. Med sitt uddljudande p i huvudordet har det onekligen i det yttre ganska avsevärt fjärmats
från sin bas och kunnat ge associationer till helt andra ord
än det ursprungliga.
Uttrycket skall emellertid sammanhållas med en i nordiska
dialekter icke ovanlig förbindelse vän, 1. von (o.) vara, med vilken det också i fråga om betydelsen visar en nära överensstämmelse. Som exempel må anföras: pa våm, våra 'på vinst
och förlust' (Burträsk, J. V. Lindgren, Ordb. s. 158), på vögn
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vdra (Nysätra, Dens., ULMA 15989; jfr Seth Larsson, ULMA
1139:1: 'på måfå', 'på försök'), po von våra 'på försök' (Norsjö, Seth
Larsson, ULM& 1290:1), pa von a vara, 'på vinst och förlust'
(0. P. Pettersson, Ordb., Vilhelmina, ULMA 884), på vorn och
vara 'på en förhoppning' (Dens., Risbäck samt Sorsele, ULMA
2513:1 resp. 3450); 1-vån 2 -våra 'för den händelse' (Malung,
Levander Dalmålsordb. 8:0 s. v. vån); på vån-varet (—på vånningiivarå) 'på försök', 'på vinst och förlust', 'på måfå'; äv. 'i beredskap', 'i reserv' (Södermani., G. Ericsson, Ordlista, 1884,
s. 54). Rietz s. v. vån (s. 822) anför (förutom några belägg från
Västerbotten och Södermani.) också ett dalsländskt på vån å
vara samt från Uppland och Gästrikland på vån-vara 'för säkerhets skull'. Ihre, Dialect Lexikon (1766), anger också Uppland:
»göra något på vånvara i. e. i fall thet behöfves. E. g. Tag penningar med tig på vånvara» (s. 191).
Från Danmark uppger Rietz (efter Molbech) två former.
Stället hos Molbech (Dansk Dialect-Lexikon s. 636) kan på grund
av exemplifieringen vara värt att citera: »Man siger i Fyen f. Ex.
at tage en Kiole, en Kappe med paa Reisen i Va,annevare eller
Vannevare, 0: i Nodsfald, for at have den med i paakommende
Tilfx1de, for Regns eller Kuldes Skyld.»
I östsv. dialekter finner man po vinvara (Korpo), ti vuanvaru
(Kimito) och ti vitånvara (Hitis) förutom vissa urspårade former
med eller utan preposition (se Vendell Ordb. s. 1115 ävensom
Wessman, Saml. II, 550 o. 713). Vendell översätter po vånvara
etc. med: 'till förvar'.
I norska dialekter är uttrycket också väl belagt. Ross (Ordb.
s. 889 s. v. vare) anför det i formen paa voon aa vara 1. VOun
o vara från Helgeland, Sogn, Mandal och Lister och ger exempel
upplysande för betydelserna: 'paa Hazard', 'i Reserve', 'for Trygheds Skyld' m. m. Också en sig vonvare 'Reserve' meddelas av
Ross (s. 918) från Bodö-trakten.
Från klassisk isländska synes uttrycket icke vara belagt, men
ta vonar og vara
i nyare isländska möter det inlett av prep.
'for sake of precaution' (Cleasby-Vigfilsson s. v. vari och Blöndal
s. v. von).
Dialekternas material skulle säkerligen kunna väsentligt utökas

SPRÅKLIGT OCH SAKLIGT

159

vid kompletterande efterfrågningar i bygderna och ytterligare
genomgång av samlingar. I fråga om den formella sidan av detta
uttryck, som visar åtskilliga intressanta variationer och urspårningar, skulle också en mera ingående diskussion vara på sin
plats.- Men härifrån får jag tillsvidare avstå och nu nöja mig
med att konstatera att grunden för uttrycket tycks vara en
sannolikt gammal, allittererande, prepositionsinledd förbindelse av
fornspråkl. vän, vön ('förhoppning', 'förväntan') och vari ('vad
man har i beredskap', 'reserv'). Kärnan i betydelsesfären synes
ligga inom sådana nyanser som 'i händelse av stundande behov',
'på vinst och förlust', 'på försök' o. d. Liknande allittererande
förbindelser äro i nor. dial. paa von og vaage (Ross s. 917) och
utor von og vit (Aasen s. 943). Vid sidan av den allittererande
förbindelsen torde väl sekundärt sammansättningen ha utvecklats
(se exempel ovan). Från denna frekventa och icke alltid helt
förstådda ssg ha olika former och kombinationer kunnat utbildas.
Det hälsingska uttrycket på ponnvara återgår uppenbarligen
på ett äldre på vönvara. Vokalen ö måste antas ha senare förkortats framför kons. förb. (jfr Seip, Nor. språkhist. s. 147,
A. Noreen, Aisl. Gr.4 § 127.3). I hälsingemålen motsvaras sydligare dialekters vån (fsv. vän) av von (jfr dräpa vona, ge upp
hoppet, bättringsvon, hopp om förbättring, voner pl., fiskredskap
osv.); för samma utveckling i andra norrl. dialekter se P. Bogren,
Torpmålets ljud- och formlära s. 56, J. V. Lindgren, Burträskmålets grannn. s. 73, C. Pihl, Överkalixmålet s. 216 f.; jfr däremot
nedre Dal. och Uppl. vän (P. Envall, Dala-Bergslagsmålet s. 143,
G. Tiselius, Fasternamålet s. 80).
1 fornvästnordiskan finns, som bekant, vid sidan av v&i, en
form 6n, belagd i gamla texter. Om dessa formers uppkomst
och förhållande till varandra se Axel Kock i ANF 5, s. 49 ff.
(jfr äv. v. Friesen i ANF 19, s. 354). A. Noreen menade att ön
också låg till grund för senare dialektala former i Älvdals- och
Mora-mål (Ordlista ö. dalmålet i Sv. Lm. Bd IV, s. 214 f.; jfr
äv. dens. i ANF 3 s. 2 samt Aschw. Gr. § 73. 2). I denna fråga
yttrar sig även Levander (Dalmålet I, s. 112 f.), men mycket försiktigt, och man får ingen klar uppfattning om hans bedömande
av de berörda formerna.
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Emellertid torde 'v-lösa former av ordet sporadiskt kunna påträffas eller förutsättas uppstå i vissa ställningar jämväl i senare
nordiska dialekter. Den hälsingska formen kan ha utvecklats
pönnvara, vartill
pi-ånvara —> pönvara
sålunda: på-vånvara
sedan på nytt lagts ett på. Spår av v-bortfall tycks också föreligga i Uppland, där vi vid sidan av ett lapps-vån »möjlighet
att lappas» (Rietz s. 303) också ha ett av Manne Eriksson från
Östervåla meddelat lapson (med samma betydelse).
Även i norska dialekter tycks v i vön stundom kunna
försvinna. Ingeborg Hoff anför i Skjetvemålet, 1946, s. 239:
»I framlyd er v holdt foran (i > ö i motsetning til gno.: vön f.
At v har kunnet falle her ser vi av et vers fra Hvaler:. 'Jeg får
finne på et on, Åse eller Jon.'» (jfr hänv. till R. Hult, Ostfoldminne s. 17). Vidare kan erinras om hoonoms meir Tel.
(Ross s. 918) samt honos meir Numedal, 'mer än man kan vänta.'
I. Hoff anser att honos meir sannolikt är »framvakse gjenom
analogisk dativ fleirtal 6nom (= vönitm). Upphavlig er det
dativ eintal: *6n0 meir» (Numedalsmålet, 1949, s. 61). För htillskott i telemarkisk dial. se 0. Skulerud, Tinnsmaalet I,
s. 375. Det bör också övervägas huruvida icke on (oo) f. 'Lyst',
'Behag' (Aasen), 'det at vTre stwrkt optagen af en Interesse
el. et Arbeide' (Ross) utgår från den gamla 'v-lösa formen
(jfr ovan).
I shetländsk norn möta vi slutligen ett bunevara, som synes
vara en formell parallell till håls. ponnvara. J. Jakobsen omtalar i sin avhandling »Det norrone Sprog på Shetland», att det
vid sidan av den från nordliga Shetland (ön Yell) antecknade
formen avCenavå•ra, 'på slump' (fvn. *d v6n ok vara) finns en
från en sydligare del av öarna (Dunrossness på Mainland) belagd
form bundvä•ra, 'i baghånd, lagt op (om forråd)'; ex.: to hae
[have] in bunavtera (a. a. s. 41). Jakobsen återkommer med
fylligare belägg och förklaringar till uttrycket i sin etymologiska
ordbok (1, s. 20) s. v. avunavara. Han konstaterar där att abunavara, bunavara och (a)bunevara äro »endnu ikke helt forx1det»
och att de finnas — förutom i Dunrossness-bygden — också i
Conningsburgh (på sydl. delen av Mainland). Jakobsen ifrågasätter om (a)bunavara kan ha utvecklats ur (a)vunavara genom
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dissimilation v > b; alternativt tillägger han: »men formerne med
b kunne også twnkes opståede af et *uppå vdn ok vara.» För
min del tror jag att det sista förslaget är det riktiga, och att
vi också här ha ett exempel på det sporadiskt förekommande
v-bortfallet i vön. Angående b för p jfr t. ex. shetl. klibitaings
(motsv. fär. klipitong, kliputong, isl. kliputöng) samt Jakobsen
o. a. a. s. 131 (växling b och p i uddljud).
2. lap. namma-guelle (Leem), 'namnfisk'.
I Knud Leems »Beskrivelse over Finnmarkens Lapper» (1767)
s. 417 heter det: »Der er og Namma-Guelle, det er, Navn-Fisk,
som ikkun gandske faa har havt. Denne erlanges, naar Barnet
forste gang omdobes; thi Lapperne dobes med Trold-Daab meere
end eengang, hvilket skeer saaledes, at, naar Mennisket faaer
ont, gives det et andet Navn. I det Vandet oses over Mennisket,
bruges disse Ord: Jeg dober dig i det Navn N. N. og du skal
leve vel i det Navn, som kan vare Trold-Navnet enten efter
dets Fader eller Far-Fader etc. hvilken haver havt NammaGuelle tillige med Navnet.»
Samma eller liknande uppgift om »namnfisken», som tänktes
kunna förvärvas från en förfader om barnet döptes med förfaderns namn, möter också i andra 1700-talsrelationer om lapparnas vidskepelser och »trolldop» (se E. Reuterskiöld, Källskrifter
till lapparnas mytologi, 1910, och där i registret, s. 117, angivna
ställen). Termen återges i »Källskrifter» med nemoguelle, nemogvelle och neMoguli, former vilka, enligt benäget meddelande av
dr H. Grundström, närmast torde representera ett sydlap. nime'möte.
Hade någon genom »vederdop» fått dylik namnfisk efter en
förfader, så kunde fisken senare ofta visa sig för lappen och gå
före honom »över bekkar og moras» (Sidenius' relation hos Reuterskiöld a. a. s. 59; jfr också s. 35, s. 94). Huvudsakligen torde
— såsom även antydes av Jens Kildal a. a. s. 94 — överflyttandet av dylikt namn med tillhörande namnfisk ha gällt inom
nåjdesläkter, där det var viktigt att bevara en särskild kraft
eller »ande» åt efterkommande.
11 — 496310 Svenska Landsmål 1950
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Det är tydligt att vi här ha att göra med urgamla föreställningar om den materialiserade själen och dess förmåga att leva
vidare inom samma släkt, övergående från äldre till yngre släktmedlem. Hos både nordbor och lappar voro dylika föreställningar
mycket starkt utpräglade och visade sig bl. a. i deras uppkallelsesystem och deras tro att ett namn efter en avliden anförvant — tillagt en ny medlem av släkten — också medförde
att den nye bäraren av namnet utrustades med den hänfarne
frändens själsliga egenskaper (se t. ex. G. Storm i ANF 9 8. 199 ff.
samt, med både nordiskt och lapskt material, K. Bagge, »Reinkarnation og opkaldelse» i Maal og Minne 1922 8. 101 ff.; angående »vederdop» och namngivning se även exempel hos J.
Qvigstad, Kildeskrifter I, 54 f., II, 13 ff. samt H. Grundström
i Sv. Lm. 1942 s. 13). I här föreliggande fall tänkes den som
får en mäktig förfaders namn också få denne förfaders själ, mer
1. mindre konkret uppfattad som en fisk, »namnfisken». Och
denna »själ» tar nästan gestalt och funktion av nordisk »vård»
eller fylgjeliknande väsen, då den beskrives såsom visande sig
och vägledande -vandraren över »bäckar och moras». Den har
otvivelaktigt också sin klara motsvarighet på nordiskt område.
I sagan om Magnus den gode och Harald hårdråde i Fornmannasögur VI och Flateyjarb6k III ingår en märklig skildring
av ett varsel kort före konung Magnus' död. Konung Harald
sitter hos konung Magnus, när denne ligger sjuk. Magnus är
trött, och slutligen somnar han. Man får då se hur ur den sovandes öppna mun en fisk kommer utfarandes. Den är guldfärgad.
Då den efter sin korta utflykt skyndar tillbaka till Magnus mun,
kommer den ej in. Den beger sig då till Harald och försvinner
in i hans mun, varvid man lägger märke till att den fått en
mörkare färg än tidigare. När Magnus sedan vaknar, berättar
man för honom vad som skett. Och Magnus tyder händelsen
som ett varsel om att han ej har långt kvar och att konung
Haralds planer (och styrelse) bli »mörkare» och »kallare» än hans
(FMS VI, 229, Flb. III, 330 f.).
Denna episod om själsfiskens överflyttning från den sjuke och
dödsdömde konungen till dennes medregent och efterträdare
återspeglar säkerligen ett gammalt karakteristiskt drag i nordisk
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själstro, även om den i övrigt motivhistoriskt kan anknytas till
andra sägner om utkrypande »själsdjur» på germanskt område
(jfr t. ex. Guntram-motivet hos Paulus Diaconus, list. 3,34).
Den är nu belagd i 1300-talskällor men torde nied största sannolikhet en gång ha stått i Morkinskinna och sålunda ha tillhört
1200-talets början.
•
Att man stundom har tänkt sig livskraften eller själva livsprincipen i en människa såsom en rörlig och livlig fisk härom
vittnar det från nyare isländska belagda fjörfiskur, »Muskeltrfflkning, Krampe i Ansigts- el. Öjenmusklerne» (Blöndal s. 200); eg.:
'livsfisk'. Belysande för ordets innebörd i folktron är följande
föreskrift: »Ekki skal segja (Svin sinum, hvar fjörfiskur spriklar
i manni, pvi ekki farf anna5 en berja
fjörfiskinn; på er
maburinn dau5ur» (J. Årnason, islenzkar )j6ösögar og xfinVri
1864, s. 554).

•

Nysv. fjäril 'papilio'.
AV MANNE ERIKSSON.
Det nysv. ordet fjäril uppträder som bekant både i ä. nysv.
och i våra nutida dialekter i ett stort antal starkt varierande
former. Redan i .fsv. källor förekomma några varianter därav,
som se ut att kunna vara ursprungsformer för vissa av de från
våra dialekter upptecknade beläggen. De f sv. formerna och en
del av de nysvenska ha diskuterats av prof. Elias WespAn i en
notis i APhS 1, s. 193 f. (1927), vari han påpekat, att de äldsta
beläggen, från Birgittas Uppenbarelser, uppträda med -d- i
handskrifterna A (c:a 1450) och B (början av 14004., trol. av
dansk skrivare) men med -r- i handskriften C (början av 1400talet). Mot varandra stå således å ena sidan fiädhal, fiädal (i
nom.-ack.) och fiädhale, fiädalle (dat.) i A och B och å den andra
fiärald, fiäralle i C. När WesMn återfinner d-formerna i senare
källor av sannolikt östgötsk proveniens, t. ex. i Linköpingslegendariet nom. pl. fiädhlar (Fsv. leg. 3, s. 408, c:a 1525), i Lex.
Line. fiedel (även fieling, 1640) och i I. Ericis övers. av Colerus
fiädlar (fiäling, c:a 1645), finner han troligt, att formen fiädhal
har tillhört Vadstenaspråket. Handskrift C däremot, som antagits vara från Uppland, har de r-former, som alltjämt utmärka
uppsvenska mål. Däremot har Cod. Ups. C 20, som antagits
härstamma från Västmanland, formen fiädalle (ed. Neuman, s.
69), medan Peder Månsson, vars språk också ansetts starkt påverkat av Vadstenalitteraturen, har ffiärelle, fjärelle (Skr. s.
303 f.), vilket kan passa till E. Holmkvists antagande av hans
troligen västmanländska härkomst (ANF 52, 1936, s. 340 f.) men
mindre väl kan förlikas med E. Smedbergs teori om v. Småland
som hans hemort (Peder Månssons landsmansskap, 1920).

•
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Vid sidan av dessa av WesMn behandlade former, som alla
ha brytning, stå också några äldre obrutna former, som synas
vittna om å-beläggens östgötska ursprung. Den anonyma Variarum rerum vocabula (1538) har färil, men Olaus Magnus,
som var borgarson från Linköping, har fädele (list., bok 22: 8,
1555) och han betonar uttryckligen att ordet är »götiskt mål»
(jfr Fsv. leg. 1, s. 307 »a goscu thungu»), d. v. s. östgötska. Det
sistnämnda belägget har påpekats för mig av doc. John Granlund, som anträffat det under utarbetandet av sin kommentar
till historieverket.1 Han bad mig göra en liten utredning om
den dialektala bakgrunden till denna form, och det är denna utredning, som här i något utvidgad form — men långt ifrån fullständig — meddelas i hopp om att den skall kunna bidraga till
belysningen av ordets historia i de nordiska folkmålen.
Eftersom Olaus Magnus givit anledningen till denna redogörelse, synes det lämpligt att börja den med de östgötska formerna, för vilkas sammanställning jag har att tacka fil. lic. E.
Törnqvist. Det är av hans karta tydligt, att d-formerna alltjämt
ha starkt fäste i östgötadialekterna och deras grannmål, samt att
en hel del av dessa kunna återföras på en ä. form *fädal(e), *fjädal(e). Mot den obrutna formen hos Olaus Magnus kunna möjligen svara fela f. (Svinhult), fälä f. (Skedevi, Simonstorp) och
fäle f. (Regna), fastän de kanske måste sammanhållas med ä.
nsv. fjärla f., färla f. (se SAOB, Linnés färlor, Sk. resa 50, från
Stenbrohult, jfr nedan). Den i v. delen av landskapet allmänt
spridda formen fjälle m. kan däremot Med större säkerhet återföras till ä. *fjädhale. Formen finnes i Törnqvists samling belagd från 33 socknar, från Finsponga läns h:d i norr till Ydre
i söder. I övrigt anträffas med -ing avledda former: huvudsakl.
på Vikbolandet fä'ling (i 9 s:nar), i n. ö. delen av landskapet
fjä'ling (i 22 s:nar, jfr Lex. Line. ovan) samt fjä'lling (från Tjärstad, V. Harg, Ringarum o. Kimstad). Även dessa former torde
kunna föras tillbaka på ä. *fädling, fjädling i st. f. på *lärling
etc. Formen fjäril (med akut acc.) är upptecknad från 15 socknar i ö. delen och med rspr.-uttal (grav acc.) från strödda orter
1 Ordet är icke upptaget hos E.' Lidkn, Strödda ant:r om svenska ord hos
Olaus Magnus, ANF 13, s. 30 f.
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inom hela landskapet. Med lång ändelsevokal är ordet uppteckoch därjämte med acc. på
nat från Horn och Tidersrum:
slutstavelsen från Harstena: fjäril
Mot östg. fela f. etc. svara i Småland fete f. från Pelarne, Lönneberga och Kristdala, fela f. från Nässjö, och hit hör väl också
Linnés ovannämnda färlor pl., N. Linders ferla f. från S. Möre
och J. A. Lundens ferla från Hossmo, Kläckeberga och Dörby
(r etymol. skrivn.?). Norr om Östergötland anträffas i Södermanland på nytt fele, men här som m. (<*fedele 1. •*ferele?) i
Västermo och fälä (utan genusuppg.) från V. Vingåker. I Närke
har antecknats fälar pl. (väl m.?) i Asker och fela f. i Lännäs
(Vinön); de urspårade formerna fjättel (Kumla) och fjättil (Mosjö)
ha väl också snarast uppstått ur d-former. För övrigt synas i både
Södermanland. och Närke formen fjäril vara den normala. Blott
från Floda och Tunaberg i Södermanland finnas belägg för den
obrutna formen färil.
Övriga angränsande landskap synas sakna d-former, men
säkra sådana uppträda längre bort, dels i estlandssvenskan, där
St. Rågö (enligt fil. lie. N. Tiberg) haft fjedäil m. medan L. Rågö
haft fel m. (<*.fedel, jfr Vendells ordb., som även har fätäl fr.
Wichterpal), dels i Hälsingland, där samma form fel fri. uppträder åtminstone i socknarna Bergsjö, Gnarp, Hassela och Enånger.
Även i Dalarna möta vi former med -d-. Malung har således
fädil (och färdil) och även på andra håll uppträda r- och d-former alternativt. (I Ovansiljan har också fornspråkets fylligare
slutled bevarats.) I Mora heter ordet fU'dåldär (Vinäs), på Sollerön fr-e'dåldär samt i Rättvik fjddålder. Men på andra håll
och vid sidan av dessa stå r-former: på Sollerön fjeråldär, i Mora
furålder (Nusnäs) och fjärålder (Garsås). Älvdalen har /rålder, Venjan fKrålder, fjäråld, tjänad, Orsa fjdrålder och Ore
fjäri/d. Nedre dalmålsområdet och Dala-Bergslagen ha rspr.
formen fjäril eller motsvarigheter därtill (t.ex. i Floda
jfr P. Envall, Dala-Bergsl., s. 62), liksom hela centrala Svealand:
v. Uppland, Västmanland och Gästrikland samt som nyss nämnt
större delarna av Södermanland och Närke. Vissa avvikande
belägg ha dock antecknats även i mellersta Uppland, t. ex.
fjdrril (Tensta, Viksta) och i Gästrikland fjddril (Järbo, Högbo,
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Ovansjö) och fjärdil (Hedesunda). (Dessutom har Ockelbo även
ett helt annat ord härför, näml. flygflack.)
I övre Sverige synes för övrigt r-formerna vara allenarådande,
frånsett nyssnämnda område med fel m. i Hälsingland. Andra
belagda former från detta landskap äro med slutacc.
fö14,7 (Skog), tjära (Bollnäs) samt urspåringar som fjödr (Järvsö),
/lekel (Delsbo), flöjjel (Bjuråker) och fyller (Färila, < *fyrel). Medelpad har fjäräl (t. ex. från Selånger), Ångermanland föret, ferel
(Multrå, .Anundsjö, Arnäs) och Västerbotten ferel (Bygdeå) eller
färil (Burträsk). Jämtland har, vid sidan av y. riksspråkspåverkat(?) fjäril vanligen obrutna former som feril (allm.), feril
(Åre), ferel (Marieby) och ferrel (Frostviken). Liknande former
gå över gränsen till Härjedalen, där Storsjö har fisril. (Avvikande former se nedan.)
I ö. Uppland uppträder ordet med tung senare led, som tycks
visa samband med äldre former liksom i övre Dalarna. Normalformen inom det område, vars yttergränser kunna angivas med
namnen Blidö—Gräsö—Skuttunge är fjädervall, här och var
växlande med den obrutna formen federvall (Stavby, Lunda,
Frötuna, Estuna, Malsta, Länna o. Vätö). Även på Åland och
på Gotland är fjädervall den vanliga formen. Fårön har fjäderhald, och samma form samt fjädärä'll är känd från Åbotrakten
i Finland, medan målen i Österbotten och Nyland ha fjäräld(iir)
eller urspårade former som frfaräll och förjyll (se Vendell) och
estlandssvenskan vid sidan av ovan nämnda d-former även har
färald n. (Rickul, Ormsö, Dagö, Gammalsvenskby).
På sydsvenskt område har som redan nämnts Småland bl. a.
former som fela f. (ferla) och från Öland uppger Rietz ett fjäralle,
medan däremot Lindroth, Öl. folkm., endast synes känna till
andra ord för »fjäril» såsom kväll/tacka, -fläcka, -/latta (jfr Ockelbo
i Gästr. ovan) jämte det sydsvenska sommarfågel, som redan
uppträder i Vadstenasyenskan jämte fiädhal etc. (BU 3: 193) och
i Var. rer. vocabula jämte färit. I Blekinge synes också sommaveful (Lister) vara vanligt liksom i Skåne, som dock även har belägg på fjäri'l (Skyttsmål, enl. Noreen, V. Spr. 3: 369). Både
södrå (Morup, Möllers Ordb.) och norra Halland (Vanda) ha
likaså sommarfågel liksom Västergötland, där ordet enligt Västg.
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ordb. jämte synonymet skinnare förekommer allmänt. Denna
källa har däremot blott ett belägg på fjäril (Bollebygd), starkt
misstänkt som riksspråkslån. Sommarfcigel finns i enstaka belägg
ända upp till Lima i Dalarna och lille i Gästrikland.
Sydvästra Sverige utom Västergötland utgör i fråga om benämningen på »fjäril» ett distrikt för sig, sammanhängande med
norskt språkområde. Bohuslän har således fivel m. (Sörbygd.)
jämte firvil (Skee); Dalsland har fivel (Töftedal), fi'vel m. (Ärtemark, Håbol) jämte (yngre) fibel, fiblar. (Håbol), medan Värmland allmänt har fe/fel m. (Dalby, Järnskog, Köla, Fryksände,
Töcksmark; jfr Noreens Ordb.). Och ända upp i Västerdalarna
finna vi fevall i Lima och Transtrand (jfr ö. Uppl.). Även Härjedalen har i sina ålderdomligaste mål former, som måste hänga
samman med denna västsvensk-norska grupp, t. ex. fevveränd
(Hede), febberä,'nn (Tännäs), peverä'nn (Älvros) och te'vverände
(Lillhärdal enl. Äsander och Jessen, Notitser, s. 23; flera av dessa
ex. uppt. av prof. D. Strömbäck, som välvilligt påpekat dem);
i fråga om ändelsen jfr sv. lämmel : no. lemende (Tännäs lemmä'nd).
Det norska språkområdet, som direkt ansluter sig till det sist
berörda västsvenska, har former som fiffil (Odal), fivel (Lista,
V. Agder), fibel (Aust Agder, Mandalen), firvil (Solör, Österdalen), firveld, firvidl (inre Sogn), fibrelde (Hardanger, Voss) samt
fevceldre (Valdres). Även nyisl. fiårildi hör hit, men ä. *fifr- har
här som i östliga svenska mål utbytts mot fiör-.
Det etymologiska sambandet mellan alla dessa skiftande former inbördes och med feng. fifealde, fsax. vivoldara och fhty.
fifaltra, ytterst även med lat. papilio är sedan gammalt klart.
Hur utvecklingen i särskilda fall försiggått är däremot ingalunda
lika klart. Den ovan lämnade översikten över formerna och deras geografiska fördelning kan möjligen sprida något mera ljus
däröver. Det är i varje fall tydligt, att inte enbart »ljudlagsenlig» förändringar ägt rum. Folketymologi och kontamination
mellan olika utvecklingsserier ha tydligen i hög grad bestämt
resultaten, hos oss som på kontinenten, där redan fornspråken
uppvisa en förbryllande mångfald av former.
Hellquist antog (Et. ordb.) att sv. fjäril uppkommit ur en ä.
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form *ffficeprild, medan Wessen (a. a. s. 194) ansåg att de belagda
fsv. formerna fiädhal(d), fiäral(d) kunde ha utvecklats ur ä.
*fiänrald. Formerna i nutida folkmål såväl som i äldre språkstadier göra dock knappast någondera av dessa stamformer sannolika. Det är väl närmast nyisl. finrildi man tänkt på som parallellfall, men denna form kommer säkerligen från fvno. fifrildi
(genom dissimilation och folketymologisk anslutning till finr, som
redan Vigfilsson och Grimm, DWB, påpekat), en form som ännu
kvarlever i nyno. fibrelde (ilard., Voss). Formen fifrildi har i
sin tur med visshet uppkommit ur ä. fvn. *fifildri genom metates. Denna sista form ligger bakom nyno.-västsv. belägg som
fevceldre, fivel, fibel, fe//el och fevall (den sista dock med senare
led besläktad med ty. -f alter och östsv. -vall). I östligare svenska
mål motsvaras västl. fif- fiv- liksom i nyisl. av fedh- fjä,dh-,
som också liksom där på sina håll associerats med fjäder. Denna
folketymologi ligger tydligen bakom serien feder-, jjädervall,
-hald i uppl., ål. och gutn. och fjädril i gästr. (fjärdil väl genom
metates och association med fjärde, jfr t. ex. mhty. zwei/alter!).
Däremot finns knappast någon anledning att antaga en grundform med -er- för serien fiädhal, fädele, fjälle i östg. eller fel i
häls. och baltisk svenska. Även formen fäla f. i östg., smål.,
sörml. och närk. torde, som ovan antytts, tillsamman med de
nyssnämnda kunna föras tillbaka på en tidigare form *f(j)änal-.
Skulle skrivn. färla vara etymologiskt berättigad, är det dock
knappast rimligt att för denna ansätta en ä. form *färdal- e. d.,
lika litet som -för serien fiärald, färald, fjäril, feril, firil, eftersom
vi i de mål, där dessa former ursprungligen tyckas ha hört
hemma, inte ha en parallell utveckling av år i ett ord som fjäder (> fjär hör ju ett sydligare område till). Man får tydligen
räkna med en dissimilation av ä. fif- fef- > fin- — feg- och sedan i Mellansverige, trots Wessens invändning (a. a. s. 194, noten), en övergång av å > r framför 1 (som fåv. Barlung 'Badelunda' < Badlunge 1345). I Norden liksom på kontinenten synes vidare av gammalt mot varandra ha stått former med änd.
-ildri (-ildi) och sådana med änd. -aldri (-aldi). Den förra motsvaras av västnord. *fifildri och dess yngre ättlingar, den senare
av östnord. f(j)ädervall, fjädålder och fevall.

Gotl. - s 'töm' och dess ordfränder.
AV HERBERT GUSTAVSON.
Tömmarna, de långa remmar eller rep, som äro fastsatta i
betslet på hästen och i hornen på oxarna, och med vilka körsvennen styr dragdjuren, 'kallas på Gotland ås, f., best. form.
åsi, pl. Esar, best. pl. (blott på Fårö) "åsanar. Forngutn. å mot(Noreen Aschw. Gr. § 105). Uttalet är på
svarar samnord.
sydligaste Gotland (s eller med svag diftong es, på norra och
mellersta Gotl. et,s (els), på Fårö (Is, varvid clift. (ej; o. d. beror
på sammanfall mellan e ur forngutn. å och crk ur forngutn. 7,
(förf. Gutamålet I, s. 78). Några exempel på ordets användning:
ftk tnt tak t begt (sar entn ber t datn (st (MKlintbergs saml.,
excerpt); esar lag uprighdä pa lok (ib.) ; da fik d set, svartdalskaltpgt kum krn5s, ha had g4u,l-Osar u et pa stbor gt,sk rus
(Garda, ULMA 10499, s. 87, IIGn).
På Fårö betyder åsi (4se), f. bf., (spec. käut-esi) även det 8
famnar långa tagelrep, som är bundet i käutajärne (harpunen)
och med andra ändan medelst halvslag om jägarens handled
(Gotl. ordb., s. 481 b). Att denna betydelse ej finnes på det övriga
Gotland, beror tydligen på att man där ej harpunerat säl utan
fångat eller dödat den på annat sätt.'
Medan alltså gotl. ås betyder 'töm', så betyder taum däremot
grimma (av tåg) på hästen, alltså det varmed man leder
hästen, medan man med esar kör honom.
Första gången ordet ås förekommer i litteraturen är i Strelows
Cronica Guthilandorum (1633)2 , s. 35, där Strelow berättar om
1 Se P. A. Säve, Jaktens sagor och Säljakten på Gotland, utg. av H.
Gustavson, Visby 1940.
2 Se härom N. Lithberg i Gotl. arkiv. 1933, s. 3 ff och H. Gustavson i
Boken om Gotland, Visby 1945, II, s. 620 ff.
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att hövdingen Thoro blev ihjälslagen på Torsburgen, och att
hans fader där vid hans grav låtit hugga in följande runinskrift:

JivflH : Bfkr{P

:

:

:

»Det er: Eiso Lang / oe Wcko Bred findis Skato mino. Det er /
6 Alne lang / oc 6 Fote brede var hans Son / som hand kaldede
sin Skat.» Skatten eller den begravne hövdingen skulle sålunda
vara lång som en es (töm) och bred som ett ok, vilket ju
snarast är måttet på en jätte och icke en vanlig människa.
Strelow tillägger, att man grävt och letat mycket där på platsen,
eftersom man menade sig där skola finna en guld- och silverskatt.
Sägnen om en med denna formel angiven skatt är förlagd
till flera platser på Gotland. I min hemsocken Bro har jag höri
den berättas om Bro stainkalm, (ett bronsåldersröse strax S.
om kyrkan), där »My koban» (kobarn) tre dagar före domen
skulle hitta en skatt enligt folktraditionens anvisning att: eqsa
lagt it ?åka brit harifrån liga min skat (bri( hette på äldre
språk brat). C. G. Hilfeling, som skrivit dagböcker från sina
resor på Gotland 1797-1801 (MS i KB, avskr. i ULMA) säger,
att Bro stenkalm är en grav över hövdingen Baldur i Bro, och
att man ännu kan skönja runorna ( = Strelows inskrift) (Hilf.
I, s. 236 i ULMA.s avskr.), medan han däremot på ett annat
ställe (II, s. 24) uppger att »numera var det omöjligt att finna
dem». Hilfeling har även förgäves sökt den av Strelow angivna
inskriften på Torsburgen. Han berättar samma sägen om ett
gravfält i Burs.
Från Garda uppger Alma Nyström (ULMA 10499, s. 92) att
i en »brya» mellan Martens och Robbenarve skall ligga ett guldstycke, som är e?s lagt it iwk brit. Säve har samma sägen från
Bro (efter sagesm. från Rone) och från Kräklingbo (Torsburgen).
Strelow har tydligen hört folktraditionen om den tömlånga
och okbreda skatten och sedan i arkaiserande syfte överfört det
folkliga talesättet till runor. Hans rungutniska är givetvis högst
apokryfisk. Emellertid är formen eiso såtillvida intressant, som
den visar, att diftongen ei (ur ö) var tydligt iakttagbar i början
på 1600-talet (jfr förf. Gutamålet I, s. 88 f.). Ändelsen -o, som
ju dock Strelow utnyttjar hur som helst, skulle kunna återge
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en o-stamsdativ (Rökst. sirantu) och motsvara ett fg. *esu. Att
vi här ha dativforiner av de båda substantiven es och uk visar
det nuv. uttalet med grav accent: c'eksa, picka (Bro), uke, ese;
äisä, ukä (Säve).
Någon motsvarighet till en sådan »måttsdativ» har jag ej funnit
på nordiskt område, däremot förekommer genitiv vid adj. langr,
djdpr, brei6r etc. (M. Nygaard Norron Syntax, § 138).
Beträffande böjningen av ett fg. ös, f., får man väl antaga
o-stamsböjning, liksom vid isl. c'es (Noreen Aisl. Gr. 4 uppl.,
§ 375) och i ännu äldre tid jo- eller i-stamsböjning (Aisl. Gr.
§ 392:2) varvid dat. skulle heta fg. *åsi > esä (sa) i n.ygutn.
Strelows uko är däremot alldeles felaktigt: såsom a-stam skall
'ulc i dat. heta *uki > nygutn.
I min gradualavhandling, Gutamålet I (1940), s. 82 sammanställde jag gotl. Js 'töm' med isl. ces, f., 'snörhål' etc., dock utan
att ingå på det etymologiska sammanhanget, vilket i avs. på det
isl. ordet klart framgår av handböckerna, medan det gotl. ös hittills ej beaktats i detta sammanhang.
I den klassiska isländska litteraturen betyder cbs enligt Fritzner
'Hul i Kanten for Traaden hvormed man syr', med hänvisning
till Snorra Edda I, s. 346 (Arnamagn. udg.) vilket tycks vara enda
belägget i klassisk isländska. Textstället som ingår i Skaldskaparmål, berättar om huru dvärgen Brokkr sydde ihop läpparna
på Loke: »rifjaöi hann saman varrarnar, ok reif ör cesunum»,
vilket översättes med: »Sie ille labia con suit, lorumque ex
eonsutorum extremitatibus eripuit» (så sydde han ihop läpparna
och ryckte ur remmen ur sömmarnas ytterkanter).
Hos Cleasby-Vigfåsson (An Icel.-Engl. Diet., Oxf. 1874) översättes tes, pl. cesar, med 'the outer border, edge, esp. of a shoe
or skin' och här påpekas, att ordet är vanligt i nyisl., dock blott
om skor och i frasen (tt i (altar) cesar, 'till det yttersta'.
Blöndal (Isl. ordb.-) översätter os med 1. Kant, Yderkant. —
2. pl. cesar, cesir: a. Udkanten af et Skind el. et Tun. — b. spec.
cesar 4 sk6m, Kanter paa Sko (BH.). — 3. Indsnit, Hul i
Yderkanten (f. Eks. paa en Sko) tul att tra,kke n-t igennem. —
4. i pl. = b166cesar [randen på ett sår o. d.]. II. pl. overf. en
Yderlighet, det yderste.
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form *f(i)ceprild, medan Wessa. (a. a. s. 194) ansåg att de belagda
fsv. formerna fiädhal(d), fiäral(d) kunde ha utvecklats ur ä.
*fiätrald. Formerna i nutida folkmål såväl som i äldre språkstadier göra dock knappast någondera av dessa stamformer sannolika. Det är väl närmast nyisl. fitrildi man tänkt på som parallellfall, men denna form kommer säkerligen från fvno. fifrildi
(genom dissimilation och folketymologisk anslutning till liar, som
redan Vigf-tisson och Grimm, DWB, påpekat), en form som ännu
kvarlever i nyno. fibrelde (Ilard., Voss). Formen fifrildi har i
sin tur med visshet uppkommit ur ä. fvn. *fifildri genom metates. Denna sista form ligger bakom nyno.-västsv. belägg som
fevceldre, fivel, fibel, fe/fel och fevall .(den sista dock med senare
led besläktad med ty. -f alter och östsv. -vall). I östligare svenska
mål motsvaras västl. fil- — fiv- liksom i nyisl. av fedh-'— fjädh-,
som också liksom där på sina håll associerats med fjäder. Denna
folketymologi ligger tydligen bakom serien leder-, fjädervall,
-hald i uppl., ål. och gutn. och fjädril i gästr. (fjärdil väl genom
metates och association med fjärde, jfr t. ex. mhty. zweifalter!).
Däremot finns knappast någon anledning att antaga en grundform med -6r- för serien fiädhal, fädele, fjälle i östg. eller fel i
häls. och baltisk svenska. Även formen fäla f. i östg., smål.,
sörml. och närk. torde, som ovan antytts, tillsamman med de
nyssnämnda kunna föras tillbaka på en tidigare form */(j)ötal.
Skulle skrivn. färla vara etymologiskt berättigad, är det dock
knappast rimligt att för denna ansätta en ä. form *färdal- e.
lika litet som lör serien fiärald, färald, fjäril, feril, firil, eftersom
vi i de mål, där dessa former ursprungligen tyckas ha hört
hemma, inte ha en parallell utveckling av ör i ett ord som fjäder (> fjär hör ju ett sydligare område till). Man får tydligen
räkna med en dissimilation av ä. fif- fef- > fit- — fet- och sedan i Mellansverige, trots WesMns invändning (a. a. s. 194, noten), en övergång av ö > r framför 1 (som by. Barlung 'Badelunda' < Badlunge 1345). I Norden liksom på kontinenten synes vidare av gammalt mot varandra ha stått former med änd.
-ildri (-ildi) och sådana med änd. -aldri (-aldi). Den förra motsvaras av västnord. *fifildri och dess yngre ättlingar, den senare
av östnord. f(j)ädervall, fjädcilder och fevall.

Gotl. Es 'töm' och dess ordfränder.
AV HERBERT GUSTAVSON.
Tömmarna, de långa remmar eller rep, som äro fastsatta i
betslet på hästen och i hornen på oxarna, och med vilka körsvennen styr dragdjuren, 'kallas på Gotland Es, f., best. form.
&i, pl. Esar, best. pl. (blott på Fårö) sanar. Forngutn. ö motsvarar samnord. ilg (Noreen Aschw. Gr. § 105). Uttalet är på
sydligaste Gotland s eller med svag diftong ris, på norra och
o. d. beror
mellersta Gotl. cs (ei,$), på Fårö eks, varvid dift.
på sammanfall mellan e ur forngutn. och gz„ ur forngutn. 7,
(förf. Gutamålet I, s. 78). Några exempel på ordets användning:
t,a fik nit tak i begi (sar e9tn bor i dam (si (MKlintbergs saml.,
excerpt); csar lqg upriplade pa kb (ib.) ; da fik cb scei, svartdalskr,liggi kulm kiirnas, ha had g?mMisar u et pa stbor 6i,sk rus
(Garda, ULMA 10499, s. 87, IIGn).
På Fårö betyder si (49e), f. bf., (spec. käut-esi) även det 8
famnar långa tagelrep, som är bundet i käutajärne (harpunen)
och med andra ändan medelst halvslag om jägarens handled
(Gotl. ordb., s. 481 b). Att denna betydelse ej finnes på det övriga
Gotland, beror tydligen på att man där ej harpunerat säl utan
fångat eller dödat den på annat sätt.'
Medan alltså gotl. gs betyder 'töm', så betyder taum däremot
grimma (av tåg) på hästen, alltså det varmed man leder
hästen, medan man med esar kör honom.
Första gången ordet 69 förekommer i litteraturen är i Strelows
Cronica Guthilandorum (1633)2 , s. 35, där Strelow berättar om
1 Se P. A. Säve, Jaktens sagor och Säljakten på Gotland, utg. av 11.
Gustavson, Visby 1940.
2 Se härom N. Lithberg i Gotl. arkiv. 1933, s. 3 ff och II. Gustavson i
Boken om Gotland, Visby 1945, II, s. 620 ff.
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att hövdingen Thoro blev ihjälslagen på Torsburgen, och att
hans fader där vid hans grav låtit hugga in följande runinskrift:

BRI1PM : r14111:

:

»Det er: Eiso Lang / oe Wcko Bred findis Skato mino. Det er /
6 Alne lang / oc 6 Fote brede var hans Son / som hand kaldede
sin Skat.» Skatten eller den begravne hövdingen skulle sålunda
vara lång som en es (töm) och bred som ett ok, vilket ju
snarast är måttet på en jätte och icke en vanlig människa.
Strelow tillägger, att man grävt och letat mycket där på platsen,
eftersom man menade sig där skola finna en guld- och silverskatt.
Sägnen om en med denna formel angiven skatt är förlagd
till flera platser på Gotland. I min hemsocken Bro har jag hört
den berättas om Bro stainkalm, (ett bronsåldersröse strax S.
om kyrkan), där »Åby koban» (kobarn) tre dagar före domen
skulle hitta en skatt enligt folktraditionens anvisning att: &ya
lagt u ?Ulka brit harifrån ha mtn skat (brit hette på äldre
språk brat). C. G. Hilfeling, som skrivit dagböcker från sina
resor på Gotland 1797-1801 (MS i KB, avskr. i ULMA) säger,
att Bro stenkalm är en grav över hövdingen Baldur i Bro, och
att man ännu kan skönja runorna ( = Strelows inskrift) (HM
I, s. 236 i ULMAs avskr.), medan han däremot på ett annat
ställe (II, s. 24) uppger att »numera var det omöjligt att finna
dem». Hilfeling har även förgäves sökt den av Strelow angivna
inskriften på Torsburgen. Han berättar samma sägen om ett
gravfält i Burs.
Från Garda uppger Alma Nyström (ULMA 10499, s. 92) att
i en »brya» mellan Martens och Robbena,rve skall ligga ett guldstycke, som är e?s lagt u mak brit. Säve har samma sägen från
Bro (efter sagesm. från Rone) och från Kräklingbo (Torsburgen).
Strelow har tydligen hört folktraditionen om den tömlånga
och okbreda skatten och sedan i arkaiserande syfte överfört det
folkliga talesättet till runor. Hans rungutniska är givetvis högst
apokryfisk. Emellertid är formen eiso såtillvida intressant, som
den visar, att diftongen ej (ur g) var tydligt iakttagbar i början
på 1600-talet (jfr förf. Gutamålet I, s. 88 f.). Ändelsen -o, som
ju dock Strelow utnyttjar hur som helst, skulle kunna återge
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en o-stamsdativ (Rökst. strantu) och motsvara ett fg. *esu. Att
vi här ha dativformer av de båda substantiven es och uk visar
mitka (Bro), uke, ese;
det nuv. uttalet med grav accent:
äisä, ukä (Säve).
Någon motsvarighet till en sådan »måttsdativ» har jag ej funnit
på nordiskt område, däremot förekommer genitiv vid adj. lan gr,
djitpr, breihr etc. (M. Nygaard Norron Syntax, § 138).
Beträffande böjningen av ett fg. Es, f., får man väl antaga
o-stamsböjning, liksom vid is!. s (Noreen Aisl. Gr. 4 uppl.,
§ 375) och i ännu äldre tid io- eller i-stamsböjning (Aisl. Gr.
§ 392:2) varvid dat. skulle heta fg. *69i > esä (isa) i nygutn.
Strelows tcko är däremot alldeles felaktigt: såsom a-stam skall
'Wc i dat. heta *uki > nygutn. Kaka.
I min gradualavhandling, Gutamålet I (1940), s. 82 sammanställde jag gotl. gs 'töm' med isl. ds, f., 'snörhål' etc., dock utan
att ingå på det etymologiska sammanhanget, vilket i avs. på det
isl. ordet klart framgår av handböckerna, medan det gotl. Es hittills ej beaktats i detta sammanhang.
I den klassiska isländska litteraturen betyder c'es enligt Fritzner
'Hul i Kanten for Traaden hvormed man syr', med hänvisning
till Snorra Edda I, s. 346 (Arnamagn. udg.) vilket tycks vara enda
belägget i klassisk isländska. Textstället som ingår i Skaldskaparmål, berättar om huru dvärgen Brokkr sydde ihop läpparna
på Loke : »rifjaåi hann saman varrarnar, ok reif 6r cesunum»,
vilket översättes med: »Sie ille labia eonsuit, lorumque ex
eonsutorum extremitatibus eripuit» (så sydde han ihop läpparna
och ryckte ur remmen ur sömmarnas ytterkanter).
Hos Cleasby-Vigflisson (An Icel.-Engl. Diet., Oxf. 1874) översättes ms, pl. cesar, med 'the outer border, edge, esp. of a shoe
or skin' och här påpekas, att ordet är vanligt i nyisl., dock blott
om skor och i frasen ict i (allar) cesar, 'till det yttersta'.
Blöndal (Isl. ordb.) översätter ces med 1. Kant, Yderkant. —
2. pl. cesar, cesir: a. Udkanten af et Skind el. et Tun. — b. spec.
cesar å sk6m, Kanter paa Sko (BH.). — 3. Indsnit, Hul i
Yderkanten (f. Eks. paa en Sko) tul att trEekke n-t igennem. —
II. pl. overf. en
4. i pl. = blacesar [randen på ett sår o.
Yderlighet, det yderste.
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I färöiskan finnes ces, f. (ar, ir) 'et af de fire Huller i Skindskoenes Kant, hvorigennem Tvingerne drages'; även ett sv. fem.
asa (u, ur) finnes.'
Uti norska dialekter betyder as f. 'rektangulfflrt Hul, hvori
noget
t. ex. Mei(d)a(r)ffls, f. 'rektangulxrt Hu], »Aes»,
i Meden, i hvilket »Stavband» fwldes ind' (Ross). Aasen tycks
ej ha ordet. Vidare har Rosa ett ord ese, m., 'Skolxderets ovre
Kant' — jfr isl. ds.
Torp (liksom Falk-Torp under osken) ansätter som grundform
för tus germ. *ansiö och anser det identiskt med mit. öse, 'ringformiger Handgriff, Oese, Schlinge zum Festhalten (Schiller-Liibben, Mnd. Handwb.), och besläktat med lat. ansa, 'handtag, öra
på kärl', anse erepidce 'die Ohren am rande der Schuhsohlen,
dureh welehe die Bindriemen gezogen wurden' (Georges, Latein.deutsch. Handwb.), lit. ansa (cfsd), 'hank, slöife', lett. ösa, 'ds.'.
»Kanske hörer hit ogsaa fr. 4se, pl., 'tönt' av *ansi, og gr. •ilvioc.
'ds'.» (Torp). Sammanställningen av lat. ansa och isl. ms gjordes
först av Bugge i KZ 19, s. 401.
Walde-Pokorny upptager under roten ansä, ansi- 'Schlinge,
Schleife, z. T. als Handhabe von Gefässen (Henkel) oder als dem
Zugvieh umgelegter Zfiger lat. ansa, lit. ctsd, lett. uosa, jämte
i-st. apreuss. ansis 'Kesselhaken', lett. itoss (aec. itosi) 'Henkel',
aisl. (es (*ansjö), mnd. Öse, (varur ty. öse, »oder das wgerm.
Wort zu Ohr nach Kluge und Weigand-Hirt») mir. e-si pl., 'Ziigel',
grek. ^hvioc, dor., 5cvtoc 'ds.' (*Cacst5c). Ett av de Saussure, Stokes
och H. Pedersen antaget sammanhang med nas- i sanskr. nåsyam,
'ein dureh die Nase gezogener Striek' avvisas av Walde-Pokorny,
som i stället menar att idg. *anså, *ansi- kan vara att fatta
som 'Schlinge zuhi Fassen', till *am-, 'fasseu', alltså eg. *amså på
grund av en es-st. *ames-.
J. Pokorny, Idg. etym. W b (Bern 1948) sammanställer det hos
Walde-Pokorny anförda materialet, dock utan att uttala sig om
grundord eller grundbetydelse.
Samma etymologiska material har Boisacq (Diet. aym. de la
langue greeque), som dock antar samband med sskr. nåsyam.
1 Holthausen, Vergl. u. etym. Wb. d. awnord. (1948), anför under isl. ces
ett fär. ci8, vilket väl är skriv- el. tryckfel.
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Hellquist (Sv. etym. ordb., 2 uppl.) nämner under töm grek.
(h )önia, vilket han menar möjligen representera en ieur. beteckning
för töm, tygel, om det nämligen utgår från urgrek. *änsiii av ieur.
*93„s och (med Saussure, Stokes och H. Pedersen) har samband med
sanskr. näsyam, 'rem dragen genom nosen', fir. 4si, pl., 'tyglar'.
Möjl. kan lap. vuos'se höra hit; det har av Konr: Nielsen
(Mindeskr. over S. Bugge, Kria 1908, s. 229 f.) sammanställts med
isl. c'es; jfr även K. B. Wiklund i Le Monde Oriental V, s. 235.
Ur allmän betydelsesynpunkt synes Walde-Pokornys antagande
av samhörighet med am- 'fatta' vara mera tilltalande än sambandet med nasus i sanskr. näsyam,.
Grek. -hvioc betyder både hos Homeros och senare poeter tygel
(vid ridning), töm (vid körning). Det användes mest i plur.,
vilket ju är naturligt, eftersom körsvennen vanligen hanterar
båda tömmarna, j6 även jr. asi, pl., tyglar.
Hos senare författare synes iptoc även kunna betyda sandalrem
(Liddell-Scott, Greek-Engl. lax.).
Hos Homeros är ordet n. pl. (Proc) -4 \Au 'tyglar, tömmar', t. ex.
Il. 5:226: COJ,' &ys vinr gdccrnya xatvLa cnyocA6eyra, vilket Bergstedt översätter: Alltså välan tag gisslet nu här och de glänsande
ChlEPCCLVE xoci, voc Ä&-ro
tömmar, samt Od. 3: 483: kg &cppåv
xspat, enligt Bergstedt: »satte i vagnen sig upp hos honom och
fattade tömmen.» Sing. »tömmen» har tydligen använts av metriska skäl i översättningen.
Det gotl. ås står alltså liksom ir. dssi nära det grekiska ordet
även i fråga om betydelsen; det tyska Öse 'handtag' etc. står
närmare lat. ansa. I isl. synes betydelsen 'hål i ytterkanten (av
t. ex. en sko)' vara ursprungligare än bet. 'ytterkant (av ett
skinn el. en sko)', vilken troligen uppkommit genom att överföras
från raden av hål i skokanten till själva den smala kanten utanför.
Huruvida det i isl. kan betyda snörhål, ej blott hål att sy igenom,
synes vara ovisst. I färöiskan kan det emellertid tydligtvis betyda
snörhål på skor.
Att döma av den ljudlagsenliga utvecklingen (*ansia, éssi, oes,
&,) och den stora utbredningen ha vi här att göra med ett gammalt ieur. arvord, som i Norden lever kvar såsom relikt i ytterområdena i öster och väster.

»Dämpade vokaler.»
AV SIGURD KOLSRUD.
dette tidskrift for 1949 har docent BENGT HOLMBERG lagt
fram fyrste bolken av »Studier över 'dämpade' vokaler i svenska
folkmål». Nemningi »dämpade vokaler» gjeld serleg Viby-i og -y.
Utgreiclingi syner i detalj framvoksteren av line fremre vokalar
till g, e og y i Mid-Båhuslen. Eg gjev meg lov tul å koma med
nokre merknader, norsk målforegransking kjenner nokre sidestykke tul dei svenske vokalvokstrar.
Definisjonane i svensk målforegransking tyder på at det som
kallast Viby-vokalar har ein storre variasjon enn i norsk. LuivDELL talar um at ljodane stundom har vore tillagde ein »guttural»
karakter (Sv. Lm. I. 1, s. 92). Elles legg han mindre vekt på at
dej ogso ofte har sermerke av fremre innsnevring (»påminner om
z»). Men både g og y obildas längre bakut än i, y». I »Grundlinjer
till praktisk fonetik» (3. nål., 1910) segjer han at »surrande g-ljud»
vert artikulera mot »tandvallen» og ligg lengre framme enn i.
NoREEN.reknar mest etter den fremre innsnevringi og karakteriserar g som ein »delabialiserad, hög och spänd apiko-alveolar»
vokal (Vårt språk I, s. 494). BORGSTRÖM kallar ljoden »en delabialiserad, spänd, predorso-gingivo-alveolar» vokal; midtunga
er låg, »mellersta tungryggen Sänkt» (Sv. Lm. B 11, s. 33).
GJERDmAN legg vekt på spaningi og den fremre innsnevring
av luftvegen: »Mig synes talapparatens spänning, olik den hos
övriga vokaler, samt artikulationerna hos de delar av densamma
— icke blott tungan — som ligga nedanför gombågslinjen bidraga i hög grad till alstrandet av ljudens egendomliga klang»
(Språk och stil 1916, s. 20 f.). Denne klang, som han kallar
»dämpad» kann ogso andre vokalar få. Eit viktugt serdrag er
i sume mål tilstemna tul frikativ artikulation. Men denne er ei
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fylgd av framdragingi: »För de dialekter där j och y uttalas med
z-väsning synes man mig dock böra antaga artikulationsställets
framflyttning till s-regionen såsom det i tiden föregående. Och
av vissa fonetiska skäl anser jag en sådan framflyttning av artikulationsstället mest sannolik även för de andra j-, y-dialekterna»
(1. c. s. 24f.).
På norsk side er tilsvarande vokalbrigde analysera mest på en
måte: Tunga er dregi attende. Vokalane far sine sermerke frå
midtunga. Innsnevring til fremre frikativ artikulasjon er sjeldhoyrd. Bin norsk •Viby-i la AMUND B. LARSEN fyrst merke til
i Meldalen i sudvest-Trondelag. I si ferdam.elding frå 1883 (sjå
no Maal og Minne 1949) skriv Larsen um ein »tilnxrmelse af i
i Meldalen til det såkaldte Viby-i». Han var uviss um ikkje Meldals-vokalen burde skrivast i [svensk y], d. e. med teiknet for
den delabialisera y; men han meinte at den i som han kjende
frå Solor låg nxrmare i enn Meldals-vokalen. Um skyldskapen
millom den sistnemnde vokalen og den svenska' vokalen var
han ikkje i tvil, men han trudde Meldals-ljoden låg »noget mindre
langt fremme». Det er merkande at han »i etymologisk uforståede
fraser efter enkelte noterede i med ö». Denne artikulasjon, som
Larsen har hoyrt »efter enkelte», minner um den svenske serf orm med fremre »väsning». Larsen tenkjer seg at »der bruges vd
oftest en lamgere stra3kning af tungen i den Meldalske lyd» enn i
svensk.
. I »Oversigt over de trondhjemske dialekters slxgtskabsforhold»
(Det kongl. norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1885) s. 84
skriv han etter umroda um ita,kisme i Sunndalen: »Formodentlig
er det kim selvstxndig udvikling af g og i, som i Meldalen har
frembragt de såkaldte 'Viby'-varieteter af i og y, i Sweets vokalschema 'high-mixed-narrow'.»
I »Lydlxren i den solorske Dialekt» (1884) er definisjonen meir
noggrann: »i er således ingenlunde en sådan selvstmndig lyd,
som det såkaldte 'Viby-i', hverken i den form, hvori jeg har
mg), hvilken [o: Viby-il står imellem
ilfart den i Meldalen
de fremre og de bagre vokaler, eller som jeg har hort det af nerikinger, hvilken form var virkelig 'mixed' i det den havde to
artikulationssteder.»
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JOHAN STORM hoyrde Meldals-ljoden samstundes med Larsen,
men var ikkje viss på um han var sjolvstendig. Like vel tok han
ljoden med i sin vokalkatalog med teiknet soleis i »Kortere
Ordliste med Forklaring af Lydskriften» (1884, nye upplag 1933
og 1947). Tolkingi er »tilbagetrukket i, russ. pol. y, Meldal fri
mil». I »Englische Philologie 12» (1892) forer han upp teikni ?,
med tillegget »dunkles slawisches y in byt, syn». Ljoden har
Sweet's high-mixed-wide»,
ej tfinferming i engelsk »dunkles
som han skriv ?, eller i, men som er »offener und loser gebildet
als slawisches / in russ. syn» (1. c. s. 358).
Dei aust-europeiske parallelar ser ikkje ut til å vera heilt eintydige. Polsk y kallar Broch (Slavische Phonetik, 1911, s. 150)
ein vokal »mittlerer Reihe, hoher Zungenlage, nicht gespannter
Bildung», men meir framskoten enn den russiske. Denne siste har
(1. c. s. 173) »gespannte Bildung» og ligg i sume hove lenger atti
munnen. Del sudslaviske sidestykke hertil vert innordna i den
bakre vokalrekkja, og sameleis vel den rumenske i og ä.
Storm sette ljoden / i samband med del vokalar som han
kalla. »Dunkle Vokaler (Midttungevokaler)» (Norsk Lydskrift med
Omrids af Fonetiken, Norvegia I, 1884-1908, s. 159). Desse
vokalar skriv han med umsnu,dde teikn; dei er /, a, a, v. Una artikulasjonen segjer han at »Tungen beholder sin neutrale Mellem-stilling, uden at trEekkes enten frem eller tilbage, med mere eller
mindre Hfflvning af Midten». Han sermerkjer dei med ord som
»uklar* og »dump» eller »dunkel». Den vidt utbreidde a varierar
mykje. Um a i nord-Oysterdal segjer han at det er eit dokkare
avbrigde av a »ved svag Sienkning»; han legg til at Larsen meiner
o kjem frå a ved »Spamding». Til dome tek han ordet lask. Men
han gjev ogso ei onnor forklåring um framvoksteren: »Oprindelig
maa Udt. have vret fisk, saa er i tilbagetrukket til det dunkle
endelig dette samket til a» (1. c. s. 161).
Analyse av midtungevokalane viser varierande spaning. Dei
opne vokalar har redusera spaningsstyrke. Attåt dei fremre
vokalar, i, y, e, ø har me vokalopningar til i, y, Q, Ö (i svensk
ljodskrift på lag i, y, a, n); desse har mindre tungehogd og linnare tungeframstrekkjing. Dei kann korna til å minna um midtungevokalar som /, a, v.
12 — 496310
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Samansette vokalartikulasjonar som y og o kann få variasjonar
utan minking i spaning; labialiteten kann verta sterkare og tunga
verta mindre framstrekt; soleis fr me avbrigde som Storms
y-o-ce.
Ved midtungevokalar er artikulasjonspunkti ikkje so faste
som ved dej bakre vokalane. Ein vokal som kann vera eit
stadium på ein overgang til ein annan »normalkvalitet». Når
Storm tenkjer seg ein framvokster frå
til o, som kann
falla saman med a, so kann denne ha sidestykke på fleire vokalsteg. Vokalrestitusjonar eller substitusjonar kann loyna tidlegare artikulasjon på midtunga.. Nord-Oysterdalsmål har nokre
dome på det at millom upphavleg i og g og etterfylgjande n
veks det fram velar nasal (g), t. d. stgp,n. Grunnlaget kunde
vera *swn med nasalera g. El tilbakedraging av vokalspaningspunktet kunde ha gjort nasaleringi velar.
Vokalen v utgår frå den bakre vokalrekkja. Både v og den
vokal me skriv o (eller open o, i svensk ljodskrift 8) hoyrer no
til serartikulasjonar. Desse vil lett glida over i »normalkvalitetar»
som ligg i målgeografisk samanhang med dej, eller til ö .og
Vokalen a', segjer Storm, »dannes med middels Hfflvning af
Midttungen» som »aabent eller fremskudt o»; han identifiserar
med vokalen i fransk dot, botte (1. c. s. 167). Andre stader har
han fått ej mindre framdraging og vantar soleis midtungekarakteren; ofte vert han et, eller 9 (»aabent å», vdl e). Men framskytingi kann gjeva han ein palatal karakter, som den vanlege ö.
I sume mål misser han labialiteten og vert v, soleis i Solor; grannemåli nordigjenom Oysterdalane har enno den eldre form o'
(=-- 8). Storm klassifiserar v som »low-mixed», med tilnwrming til
»mid-mixed»; vokalen »adskiller sig fra a ved en svag Hfflvning
af Tungen mer eller i den mellemste Stilling» (1. c. s. 160). Larsen
segjer um v at »af dem, der taler dialekten, regnes den for enslags
ö-lyd, men blandet med a eller x»; hans klassifisering er »mid
back advanced* (Lydlxren i den solorske dialekt, 8. 12).

Västsv. dial. oränna 'idas, bry sig om' —
fsax. rundian.
Av TURE JOILkNNISSON.
I sin avhandling Dialekt och riksspråk i en bohuslänsk socken
(1946), som behandlar ödsmålsclialekten i södra Bohuslän, nämner Bertil Björseth (s. 209 f.) ett par mycket särpräglade bildningar, substantivet oränne örchna n. och det svaga verbet oränna
?rna, -de. Det senare anges förekomma mest i negerade satser
och betyda 'bry sig om, idas'. Substantivet oränne har i ödsmålsdialekten två till synes oförenliga betydelser, nämligen dels 'försumlighet, slarv', dels 'arbetslust'.
Björseth ger några belysande språkprov och påpekar i största
korthet, att orden äro kända även från andra mål inom göteborgsinstitutets undersökningsområde. Han citerar Rietz, som
(s. 490) anför oränne n. 'vett, förstånd', illustrerat av språkprovet Han har inte oränne i sej från »Vestergötland, Elfsborgs
län». Sidoformen uränne anger Rietz höra hemma i »Bohuslän, Elfsyssel», dvs, den södra delen av landskapet, upp till Byfjorden (uddevallatrakten).
En äldre uppgift om substantivet kan hämtas ur Sven Hofs
Dialectus vestrogothica (1772) s. 220, där oränne anges betyda
»schäl, wett». Varken Hof eller Rietz nämna verbet oränna.
Med detta stämmer, att oränne n. också i våra dagar har en
större utbredning än oränna vb. Substantivet men icke verbet
är känt från flertalet socknar inom västgötadelen av Göteborgs
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och Bohus länl, likaså från Valla, Tjörns östligaste socken.2
På Hisingen har verbet upptecknats endast i Björlanda, substantivet icke blott där utan även i Säve och Rödbo. På fastlandet mellan Nordre älv och Byfj orden förekomma bägge orden
sida vid sida inom praktiskt taget samtliga 19 socknar.3 På Orust
förefalla båda däremot vara fullständigt okända, likaså i den
del av Bohuslän, som ligger norr om Byfjorden.4 Landsmålsarkiven i Uppsala och Lund synas helt sakna belägg för de båda
orden i sina samlingar.3 Kärnområdet för deras utbredning är
alltså södra delen av Bohusläns fastland.
Både oränne och oränna äro av allt att döma i utdöende. Flera
av meddelarna ha påpekat, att endast de äldre i bygden använda
hithörande uttryck; många gånger känna de yngre ej alls till dem.
En lantbrukare i Västra Fröhmda (numera församling i Göteborg) uppgav, att han vid ett tillfälle omkring år 1915 hört
en då sjuttioårig man på orten bruka substantivet oriinne; åhörarna hade funnit uttrycket mycket märkvärdigt. Beträffande
ödsmålsdialekten (IN) meddelar Björseth a. st., att båda orden
visserligen äro kända av alla åldersklasser men icke kunna sägas
vara vanliga.
De gängse uttalsformerna äro de nyssnämnda örc'en.a resp.
4rckna. I vallamålet på Tjörn är uddljudet u-. Några av de nordliga sockenmålen inom utbredningsområdet visa en växling mellan uddljudande och u-; detta gäller bl. a. Ucklum (IN), Hjärtum (IT) samt Ljung och Forshälla (IF). Den sistnämnda uttals1 Askim, Kållered, Råda (Ask), Partille, Landvetter, Härryda (Så); däremot
saknas båda orden i Styrsö (Ask). — De här och i det följande nämnda häraderna äro efter sitt läge från söder till norr: Askim (förk. Ask), Sävedal
(Sä), Västra Hising (VE), Inlands Södre (IS), Inlands Nordre (IN), Tjörn,
Inlands Torpe (IT), Inlands Fräkne (IF).
2 I övrigt är substantivet (och verbet) okänt på Tjörn.
8 Att endast substantivet upptecknats inom Västerlanda (IT) och Resteröd
(IF) kan bero på tillfälligheter.
4 Beträffande de språkliga skillnaderna mellan södra och norra Bohuslän
se Lindroth, Skrifter utgivna av Institutet för ortnamns- och dialektforskning
vid Göteborgs högskola 2 (1920) s. 1 ff.; Janz6n, ibm 5 (1934) s. 65 ff.
5 Jfr vad ULMA beträffar Björseth, a. a. s. 209 not 2. Arkivarien I. Ingers
har haft vänligheten upplysa om att intet av de båda orden ingår i LAL:s
.samlingar från Hallands tre nordligaste härader, Fjäre, Viske och Himle.
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formen är hr den äldre. I ett par fall anges mellanvokalen vara
a (i st. f. e).
Ur semantisk synpunkt gör substantivet oränne såsom redan
antytts ett ganska förbryllande intryck, åtminstone tills man har
konstaterat, att de båda huvudbetydelserna äro knutna till helt
olika syntaktiska sammanhang. I övrigt förekomma de omväxlande över hela utbredningsområdet. I allmänhet anträffas
endast den ena av dem inom samma socken; båda äro dock
uppvisade från bl. a. Säve (VII), Torsby (IS), Solberga och Ödsmål (IN).
Betydelsen 'energi, fart, drift, företagsamhet, lust att göra ngt,
arbetslust; ambition; kurage' (alla dessa översättningar äro
hämtade ur institutets material) föreligger i satser som följande:
de e igat ?rea mn 'det är ingen fart i honom, inget besked
med honom' Landvetter (Sä), likn. Härryda (Sä), Säve (VII),
Torsby, Lycke, Romelanda (IS), Solberga (IN), Hjärtum (IT);
han har inget oränne ('ingen arbetslust', Björseth, a. st.) Ödsmål (IN), likn. Kareby (IS), Spekeröd (IN), Forshälla (IF).
Betydelsen i fråga har anträffats endast i nekande sats.
Denna inskränkning gäller icke för betydelsen 'försumlighet,
slarv, glömska, slöhet, lättja; förhållandet att man ej kommit
sig för med ngt; anledning till förargelse el. ånger' — tvärtom
har denna påträffats blott i jakande sats. Ex. (Varför har de
inte gjort det? Ja,) de e bara et örc'ena Ytterby (IS), likn. Harestad,
Torsby (IS); da a at iÅrena at je inta har )01 ck Valla (Tjörn),
Hålta, Solberga,
likn. V. Frölunda (Göteborg), Rödbo
Ucklum (IN), Hjärtum (IT), Ljung (IF); det var ett oränne, att
det inte blev gjort (Björseth, a. st.) Ödsmål (IN).1 En avledning
till ()ränne i denna betydelse är adjektivet orännsam örcensam
'opåpasslig' Remelanda (IS).
Verbet oränna (-er, -de, -t) har anträffats endast i nekande satser. Det återges med 'bli färdig med, komma sig för med, gitta,
idas, bry sig om'. Ex. hu örc'enda Inta cM 'hon kom sig inte för
1 Den betydelse 'mindre skadedjur', som oränne skulle ha i Romelanda (IS)
enligt en uppgift i IODG:s samlingar, återgiven av Björseth, har icke kunnat
verifieras och beror troligen på ett missförstånd. Den uppteckning, det här
gäller, är från 1800-talet och har på flera punkter visat sig vara otillförlitlig.
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med det, hon försummade det' Torsby (IS), likn. Harestad,
Lyeke, Kareby (IS), Hålta, Solberga, Jörlanda, Spekeröd, Norum,
Ucklum, Ödsmål (IN), Hjärtum (IT); han har inte örcknt-at 'han
har inte kommit sig för med det' (t. ex. att ta in plogen) Ljung
(IF); (det är för ynkligt,) ata du inta brienar a Åra dct, 'att du
inte gitter göra det' Björlanda (VII); de kan di la inta örekna o
Åra 'det kan de nog inte komma sig för med', de eprc'ena,cli nok
inta 'det bryr de sig nog inte om (att göra)' Ytterby (IS); de
°ränner inte något 'de äro lata' (Björseth, a. st.) Ödsmål (IN).
I sin förklaring av orden utgår Björseth från att verbet är
avlett av substantivet. Det senare betraktar han som en bildning
av samma typ som sv. dial. oräte (ur-) n. 'foder som ratats av
kreaturen', där or- (ur-) är privativt prefix.1 Efterleden skulle
vara en avledning av det substantiv, som föreligger i fvn. Qnn f.
'(ivrigt el. brådskande) arbete', fsv. an, and 'ds.'.2 Den ursprungliga betydelsen hos °ränne vore 'lättja, försumlighet'. Ett härav
avlett verb borde enligt Björseth betyda 'icke idas.'. »I stället
har man inte oränna 'icke idas'. Genom denna dubbla negering
har uppstått ett missförstånd av samma art som i oskära och
liknande ord i R[iksspråket]. Denna nya betydelse har sedan
även trängt in i substantivet, där den dock är ovanlig.» (a. st.)
Enligt min mening har man att utgå från verbet; °ränna är
helt enkelt en avledning av det substantiv, som föreligger i nsv. ärende. 1 min nyssnämnda undersökning har jag
återfört fvn. orendi, erendi, fsv. ercende osv, på en urnordisk
grundform *uRandija- n., som i allt väsentligt motsvarar fht.
årunti, fs. årundi, fe. Jrende.3 Ordet är en partikelbetonad abstraktbildning till det starka verbet samgerm. *uzinpan 'uträtta,
utföra' (med trycksvagt prefix; jfr fvn. fsv. fda. inna sv. vb
'ds.') och har som sådan närmast betytt 'utförande, fullgörande;
vad som skall utföras osv.'. Ett av detta substantiv avlett verb
1 Se om detta ord Hedström, Sydsmåländska folkmål, 1 (1932) s. 195; Johannisson, MASO 4 s. 51 not 1 (med litt.). Ordet är vanligt i sydbohuslänskan; jfr
Natan Lindqvist, Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning, 2(1947) karta 280.
2 Beträffande förklaringen av detta ord hänvisar Björseth till min undersökning Ordet ärende och dess släktskapsförhållanden (MASO 4, 1941, s. 1 ff.).
3 De västgermanska formerna förutsätta en grundform *uzundipi- n., jfr
MASO 4 s. 38.
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kan väntas ha samma betydelse som det nyssnämnda grundordet
samgerm. *uzinPan. Man behöver emellertid icke stanna vid
förmodanden i detta fall, eftersom fullt säkra exempel på den
ifrågasatta avledningen verkligen föreligga.
Fsax. drundian betyder enligt Sehrts Heliandglossar 'eine
Saehe, ein Geschäft besorgen, ausrichten', och nisl. erinda (an)
översättes av Blöndal med 'forrette et /Erinde, udrette'.1 Fe.
(ge)ärendian har vanligen 'betydelsen 'to go on an errand, carry
a message'; sammansättningen kan även betyda 'to speed,
succeed' (Clark Hall).
Också för västsv. dial. °ränna — liksom fsax. drundian ett
ia-verb — har man att utgå från en betydelse 'uträtta, utföra,
åstadkomma'. Tydligt framträder denna i Björseths ovan återgivna språkprov de °ränner inte något; en 'översättning de uträttar
inte något, de åstadkommer inte något' torde vara lika adekvat
som den av B. givna: 'de äro lata'. Men även en tredje (och
fjärde) möjlighet Ar här tänkbar. I själva verket kan man vid
detta enda uttryck ställa upp en hel serie av betydelser, som
omärkligt övergå i varandra och som var för sig återge en sida av
det diskuterade verbets innebörd. Denna serie kunde se ut så här:
'de uträttar (el. åstadkommer) inte ngt' > 'de kommer sig inte
för med ngt' > 'de gitter (el. ids) inte (göra) ngt', 'de bryr sig
inte om att göra ngt' > 'de är lata'. Allt efter satssammanhanget
och situationen i övrigt kommer den ena eller den andra av dessa
(och liknande) översättningar att framstå som den mest naturliga
vid de uttryck det här gäller; jfr de ovan återgivna språkproven.
Betydelserna 'gitta, idas' och 'bry sig om' ha i nordiskan utbildats vid flera verb, som ofta äro inbördes mycket olikartade
med hänsyn till sin primärbetydelse.2 Ett drag är dock gemen1 Jfr

Blöndals språkprov hvaö er hann a4 erinda h,ingaö? 'hvad vil han her?'.
Hit höra bl. a. nsv. gitta (fsv. gita 'kunna, förmå'), nda. gide; nsv. idas
(fsv. idh,as, avledning av idh f. 'gärning, sysselsättning', jfr ärende med ungefär
samma grundbetydelse), nno. idast; nsv. orka (t. ex. jag orkar inte höra på
längre); sv. dial. ty(a); isL skeyta, ä. nsv. sköta om, nda. skotte om; isl. osv. ansa
(MASO 4 s. 29); nsv. akta; fråga efter; sv. dial. våla (motsvarande nav. vörda).
Beträffande den stora grupp, i vilken 'bry sig om' utvecklats ur 'frukta, ängslas
osv.' se Johannisson, MASO 7 (1947) s. 145 ff., Studier tillägn. Rolf Pipping
(1949) s. 10 ff.
2
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samt — utvecklingen försiggår alltid i nekande eller därmed
likvärdig sats. Det är under dessa omständigheter viktigt att ,
konstatera, att °ränna över huvud icke synes förekomma utanför
denna satstyp.
En abstraktbildning till verbet °ränna är oränne n. i dess båda
betydelser, som ligga så långt från varandra, att man kunde ha
anledning tala om två skilda ord. Substantivet hör till de »nomina
aetionis av relativt ungt el. helt ungt ursprung, bildade till
svaga verb», som behandlas hos Olson, De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan (1916) s. 394 if.
I betydelsen 'energi, fart, drift, företagsamhet osv.' — som
enligt ovan tycks förekomma enbart i nekande satser av typerna
det är inget oränne med (el. i) honom, han har inget oränne — förhåller sig oränne till oränna 'gitta, komma sig för med' ungefär
som nsv. ork (i uttryck av typen jag har ingen ork i dag) till
orka 'förmå, gitta'. Detta ork återges nämligen med 'krafter
(kvar), energi' (Östergren, Nusvensk ordbok); 'förmåga, kraft'
(Rietz), 'förmåga, lust' (Säve-Gustavson, Gotländsk ordbok).
Ur den nyssnämnda betydelsen hos oränne har 'ambition' och
'kurage' framgått i de angivna satstyperna.
Uppgiften hos Rietz om att oränne skulle betyda 'vett, förstånd'
är möjligen övertagen från Hof, jfr ovan. Björseth (som icke
nämner Hof) misstänker, att den beror på ett missförstånd.
Troligen föreligger emellertid endast en vidare omtolkning av
satsen det är inget oränne med (el. i) honom, som enligt ovan återges
med bl. a. 'det är inget besked med honom'. Ordet besked kunde
här i äldre tid betyda två saker, nämligen dels 'reda, ordning;
kraft, energi, drift' (SAOB under besked 7), dels 'urskillning, förstånd, klokhet' (SAOB under besked 2).1 Enligt SAOB är den
förra betydelsen sannolikt utvecklad ur den senare; man kan
tillägga: i nekande sats. Samma utveckling, ehuru i omvänd
ordning, kan ha skett vid oränne. Både Hof och Rietz lokalisera
1 Jfr följande 1700-talsbelägg: Det år intet besked med karlen, The man is
good for nothing Serenius (1741; SAOB under besked 7); (Judarna i Egypten
äro) i gemen ett slätt och förakteligit folk, som intet besked eller förstånd år uti
Eneman, Resa 1: 241 (1712; SAOB under besked 2).
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oränne 'vett, förstånd' till Västergötland,' alltså till utkanten av

ordets utbredningsområde, där möjligheterna till omtolkning naturligtvis varit större än eljest.
Västsv. dial. oränne n. 'försummelse, slarv, glömska m. m.'
har en fullständig semantisk motsvarighet i gotl. ofrämme m.,
som hos Säve-Gustavson, Gotländsk ordbok återges med 'uppskjuten, försummad verkställighet; vårdslöshet'. De språkprov,
som anföras, äro av alldeles samma typ som de ovan återgivna
västsvenska: dit är en ofriima [af mig att jag ej gör . . .]; da va_
bar.,ouframa 'det blev bara aldrig av (berodde på oföretagsamhet)'.
Med avseende på sin struktur äro dock de båda orden helt olika.
Gotl. ofrämme innehåller privativpartikeln o- jämte en avledning
till ett verb (främja) med betydelsen 'uträtta, utföra'. Västsv.
oränne är som helhet en abstraktbildning till ett verb med
nyssnämnda betydelse. Men uppenbarligen uppfattas det icke
desto mindre som om dess udclljudande o- vore privativpartikeln.
Ordet har anslutit sig till de talrika bildningarna av typen olycka,
oråd, oskick, otur.2 Omtolkningen blir särskilt begriplig, om man
tar hänsyn till att det till sitt bildningssätt dunkla grundordet
°ränna praktiskt taget uteslutande förekommer i nekande sats.
I dylika fall uppstår lätt en viss osäkerhet, varpå de nordiska
språken ge många exempel.'
Vad som återstår att diskutera är formproblemet. Om den här
1 Egendomlig är Rietz' uppgift, att bohusl. uränne skulle ha samma betydelse.
2 I de trakter av Bohuslän, där uttalsformen itrckna antecknats (se ovan),
uppträder även privativpartikeln (alternativt) som u- (jfr Björseth, a. a. s.
119 f.). Motsvarande gäller prefixet or- or-, yr- i t. ex. oräte n. Också här gäller
i förekommande fall, att uttalet med u- är det äldre.
3 Se framför allt Hjelmqvist, ANF 29 (1913) s. 135 ff.; vidare Dens., SoS
.1901 s. 188 ff., 1902 s. 48, 1912 s. 224 ff.; G:son-Berg, SoS 1904 s. 237 f.; A.
Lindqvist, SoS 1906 s. 177 ff.; SAOB, 0 6, med hänvisning till ofredad, oförmitten., oförvägen, oskärad, ospar, ospard. Redan i fornsvenskan förekommer i
nekande sats ospar(d) 'sparad'; se Hjelmqvist, ANF 29 s. 139 f. — I IODG:s
samlingar finnas flera exempel på att meddelaren eller upptecknaren icke
säkert kunnat avgöra, huruvida oränna i de anförda satserna skall anses betyda
'försumma' eller 'icke försumma'.
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framställda uppfattningen är riktig, är verbet oränna avlett av
ett substantiv, som i urnordisk tid haft formen *uRandij,a. Detta
borde ge fvn. orendi (6r-), fsv. och fda. *orcende (*urcende, *oreende).
Isländskan har också äldst orendi (jämte erendi och eyrendi),
men i de övriga nordiska fornspråken uppträder ordet redan från
början som cercende. I MASO 4, s. 39 if. har jag anfört flera omständigheter, som kunde förklara uddljudets förändring. Jag
tror numera, att en av de allra viktigaste är en assimilerande
inverkan från den andra stavelsens ä-ljud. Till det a. a. s. 47 f.
anförda materialet kan nu fogas fda. afrceth > nda. avred.'
Under alla förhållanden visar uddljudet i substantivet ärende
en annan kvalitet än den väntade. Det måste under sådana omständigheter betecknas som synnerligen märkligt, att det avledda
verbet °ränna (ur-) — i våra dagar lokaliserat till det gamla
gränsområdet mellan väst- och östnordiskan — på denna punkt
visar sig vara fullständigt regelbundet. Detta innebär, att °ränna
måste ha bildats redan före den tidpunkt, då substantivets uddljud förändrades. Man kan lugnt säga: långt före denna tidpunkt.
Ty uppenbarligen förutsätter olikheten i behandling, att de båda
orden ej mera känts som nära samhöriga. Troligen har verbet
redan vid den tid, som det här är frågan om, varit begränsat till
de syntaktiska sammanhang och därav betingade betydelser,
vari det fortfarande uppträder.
Med detta antagande erhåller man en mycket enkel förklaring
till den olikartade utvecklingen vid verbet och dess grundord.
Det förra — alltså °ränna -- bevarade sitt uddljud, tack vare att
1 Se Brondum-Nielsen, APhS 20 (1949) s. 376 if. (med litt.). »Harmoniseringen* har enligt Br.-N. i detta fall understötts av inflytande från fda. fml.xth;
jfr om liknande förhållanden vid ärende MASO 4 a. st. — I isländskan växlar
ursprungligt er- med er- huvudsakligen i erendi och erlendr, -lendis, -lending
osv. (med e i andra stavelsen). Å andra sidan motsvaras fvn. ermul n. pl. 'rester,
lämningar, ruiner' av nisl. urmull (ör-) m., nno. årmolar m. pl. (jfr Johannisson,
Verbal och postverbal partikelkomposition, 1939, s. 104 fl.); även här synes
uddljudet ha påverkats av den följande stavelsens vokal. Beträffande hithörande förhållanden i bohuslänskan se Janz6ns stora undersökning Vokalassimilationer och yngre u-omljud i bohuslänska dialekter (1933), särskilt
s. 66 ff.

VÄSTSV. DIAL. ORÄNNA 'IDAS, BRY SIG OM' — FSAX. XRUNDIAN

187

detta associerades och identifierades med privativpartikeln.1 Vid
substantivet ärende saknades förutsättningar för en dylik anknytning.
Vare härmed hur som helst. I och med att det visat sig möjligt
att återföra västsv. dial. °ränna jämte avledningar och det allmänt nordiska ärende på en och samma nämnare, har ett nytt
och oväntat stöd erhållits för den uppfattning av ärende, som
jag tidigare och på andra vägar kommit fram till.
1 Detta förutsätter, att prefixet urn. un- hade blivit ii-, ö-, och att den tryckstarka partikeln um. *UR- hade övergått till ur-, är-. Se härom bl. a. A. Noreen,
AschwGr (1897 ff.) s. 83, 84, AislGr4 (1923) s. 221; Johannisson, MASO 4 s. 43
not 2 (med litt.). Att °ränna har uppfattats som om det vore en bildning av
den i fornspråken ganska vanliga typen fvn. tigreik 'hindra' (nno. ugreida),
icroekja 'försumma, vanvårda', fsv. onytias 'göras el. bli onyttig' (se härom
Rosen, Prefixet o- i nordiska språk, 1, 1942, s. 53 if.) visa i sin mån även ordets
betoningsförhållanden. Helt annorlunda behandlas ärende, som i bohuslänskan
vanligen har formen &
_ ro el. ena (Janzen, Stud. över substantivet i bohuslänskan, 1936, s. 131).

Nionde nordiska folklivs- och folkminnesforskarmötet i Stockholm och Uppsala
5-8 september 1948.
AV
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I augusti 1908 samlades i Nordiska museet ett antal personer, som
voro aktivt intresserade i svensk folklivsforskning till ett »möte för
svensk folkkunskap» (förhandlingarna äro tryckta i Fataburen 1908,
s. 173-192). Ett andra sådant möte hölls i Göteborg i juni 1911 i samband med Göteborgs musei femtioårsfest och vissa andra sammanslutningars årsmöten (ett meddelande härom är tryckt i Fataburen 1911,
s. 169-186). Efter första världskriget upptogos dessa sammankomster
på nytt, men gåvos då en vidare ram och fingo karaktären av nordiska
folklivs- och folkminnesforskarmöten. Det första mötet för folklivsforskning hölls i Stockholm i augusti 1920 (redogörelse härför i Fataburen
1920, s. 49-70). Sådana möten ha sedermera ägt rum växelvis i de olika
nordiska länderna. Då ingen samlad förteckning över dem hittills blivit
publicerad, meddelas en sådan i detta sammanhang:
(Första) Nordiska mötet för folklivsforskning i Stockholm den 16-17
augusti 1920 (redogörelse i Fataburen 1920: 49-70).
Andra nordiska mötet för folklivsforskning i Helsingfors den 14-16
augusti 1922 (redogörelse i Brages årsskrift 12-14 (1923): 138-154
och i Fataburen 1922: 155-160).
Tredje nordiska folklivs- och folkminnesforskarmötet i Köpenhamn den
12-13 augusti 1924 (redogörelse i Danske Studier 1924: 1497-174).
Fjärde nordiska folklivs- och folkminnesforskarmötet i Oslo den 20-22
augusti 1928 (redogörelse i Maal og Minne 1928: 129-159).
Femte nordiska folklivs- och folkminnesforskarmötet i Göteborg den 7-9
augusti 1930 (redogörelse i Folkminnen och Folktankar 1934: 108-110).
Sjätte nordiska folklivs- och folkminnesforskarmötet i Åbo i juni 1934
(ingen redogörelse tryckt).
Sjunde nordiska folklivs- och folkminnesforskarmötet i Köpenhamn och
Aarhus den 20-25 augusti 1939 (ingen redogörelse tryckt).

NIONDE NORDISKA FOLKLIVSFORSKARMÖTET

189

Åttonde nordiska folklivs- och folkmimmsforskarm5tet i Oslo den 22-24
augusti 1946 (redogörelse i Heimen 7 (1946): 141-143 och i Rig 1947:
42-45).
Vid mötet i Oslo 1946 framförde professor Sigurd Erixon en inbjudan
till folklivsforskarna att samlas i Stockholm år 1948. Mötet kom också
till stånd den 5-8 september nämnda år, och såsom inbjudare stodo dels
Nordiska museet, dels Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala.
Icke mindre än 95 deltagare hade anmält sig, bland dem tio från Danmark, nitton från Finland och nio från Norge. Dessutom hade infunnit
sig två utländska gäster, som vid detta tillfälle voro på besök i Sverige,
nämligen professor Theodor Frings, Leipzig, och professor Kemp Malone,
Johns Hopkins' University, Baltimore, U. S. A.
Lördagen den 4 september hade Nordiska museet inbjudit gästerna från grannländerna att besöka museets egendom Julita i Sörmland,
där sjutton deltagare hade tillfälle att närvara. Museets representant
intendenten Marshall Lagerquist fungerade som värd och demonstrerade
de kulturminnesmärken och samlingar, som äro sammanförda på denna
plats. En busstur företogs runt godset, varvid bl. a. äldre och modern
bostadsbebyggelse besågs.
På söndagen avreste deltagarna i Julitabesöket till Stockholm, där
själva mötet öppnades i Nordiska museets hall av museets styresman
professor Andreas Lindblom. Stencilerade rapporter angående folklivsforskningens utveckling i de olika nordiska länderna sedan Oslomötet
1946 utdelades till de närvarande. Dessa rapporter voro författade av
museumsinspektör Svend Jespersen (»Etnologiske undersogelser i Danmarlog, arkivarie Hans Ellekilde (»Beretning fra Dansk Folkemindesamling for Tidsrummet August 1946—August 1948»), dr R. E. Nirvi (»Den
etnologiska verksamheten inom Sanakirjasäätiö 1946-48»), mag. Lauri
Simonsuuri (»Finska Litteratursällskapets folkdiktningsarkivs insamlingsverksamhet under åren 1946-48»), mag. Ragna Ahlbäck (»Folkmålskommissionens och Folkkulturarkivets verksamhet 1946-48»), prof.
K. Rob. V. Wikman (»Institutet för nordisk etnologi vid Åbo Akademi»),
dr Reidar Th. Christiansen (»Norsk Folkeminnesamling»), prof. Dag
Strömbäck (»Den folkloristiska forskningen i Sverige 1946-48», sedermera tryckt i Sv. Lm. 1948, s. 122-130) samt prof. Sigurd Erixon
(»Rapport rörande folklivsforskningens utveckling i Sverige sedan mötet
i Oslo sommaren 1946»). En utställning av nyare litteratur på det
etnologiska och folkloristiska området var anordnad i museets tillfälliga
föreläsningssal. Efter professor Lindbloms hälsningsanförande visades
nyordnade avdelningar i museet samt delar av arkivet och biblioteket
under ledning av tjänstemännen. Avresa skedde på kvällen med buss
till utvärdshuset Lyran vid Mälarhöjden, där supé intogs.
Måndagen den 6 september konstituerade sig kongressen, varvid
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till ordförande valdes professor Sigurd Erixon och till sekreterare förste
intendenten Gösta Berg. Härefter höll professor Erixon ett föredrag
betitlat »Nyorienteringar inom folklivsforskningen» (tryckt i Folk-Liv
1948-49, s. 5-14).
Underbestyrer filmer Stigum talade om Stäva och ämbar:
En av de forste store oppgaver Instituttet for sammenlignende Kulturforskning tok opp, var utforskningen av seterbrukets historie. Det ble gjort
forberedende undersokninger i marken, og delvis på grminlag av disse er det
utarbeidet utforlige sporrelister. Det materiale en har fått inn på denne måte,
gjelder stort sett forholdene i siste halvdel av forrige århundre. Avsnittet
»Redskaper, melkestell og seterprodukter» er utarbeidet av foredragsholderen.
Den metode som er anvendt er at arbeidet på seteren er inndelt i forskjellige
tempo, og sporsmålene er formet slik at en får en landsomfattende oversikt
over hvert tempo.
I foredraget behandledes de to forste tempo hvor sporsmålene er: 1, Rya
melket en i?, og 2, Ilva samlet en melken i på melkeplassen?.
Resultatet av undersokningen er at en har hatt to forskjellige kjorrel til
melke i, nemlig:
en lav og forholdsvis bred trebotte med bevegelig handtak. Storrelsen
var beregnet på melken fra et dyr, til kyr ca 6 liter, men til geiter og sauer
som regel mindre. Den kalles melkebotte på Vestlandet og i Nord Norge, og
ryngje eller ringje på Sorlandet og Ostlandet så langt nord som til Vang i
•
Valdres.
et lagget kjorrel med en forlenget stav tu handtak. Den har forskjellige
navn som stava ask, kakk o. a.
M. h. t. til utbredelsen så fins melkebotta i de tre nordlige fylker Nordland, Troms og Finnmark.. I Trondelag fins den bare på små, isolerte områder,
men den er enerådende fra More fylke og sydover hele Vestlandet og Sorlandet
til Aust-Agder, og videre nord i Telemark, Numedal, Ringerike, Valdres og
Gudbrandsdal. Den har altså to atskilte utbredelsesområder, et i det nordlige og et i det sydvestlige Norge.
Stava fins *Imre sporadisk i Nord Norge, og da alltid slik at den må ha fulgt
kolonister nordover i forrige århundre, eller skyldes innflytelse fra Sverige eller Finnland som ikke har fått almenn betydning. Ellers finner vi et kjorrel
av samme storrelse og form som stava over hele det sydlige Norge med Trondelag. Dens funksjon i dette område har vwrt at den er brukt til å gi kalver og
griser drikke i, eller til å anse opp vatn med fra bronnen o. 1. Som kjorrel til
å melke i er dens utbredelse mere begrenset, nemlig begge Trondelagsfylkene
og Osterdalen. Den er også brukt i Gudbrandsdal og Valdres ved siden av
melkebotta. Ellers er den enerådende i denne funksjon i den ovrige del av
det sydlige Norge fra grensen mot Sverige og vestover til den moter området for melkebotta.
På grunnlag av utbredelsen kan en forlobig ikke si noe om typenes abso-
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lutte alder, men deres relative forhold synes å vane klar. Det ser ut som om
melkebotta engang må ha vcart utbredt over hele Norge. Ved siden av den
har man i det sydlige Norge med Trondelag hatt et kjorrel av samme form
som stava. Dens funksjon har -mit å gi kalver og griser drikke i, å anse vatn
med osv. Det mest utbredte navn på dette kjorrel har vEert ask. Siden er det
kommet en ny skik som gikk ut på at en melket i en liknende kjorrel. I
Trondelag har denne skikk trengt helt frem til havet og skåret over botteområdet slik at vi får et botteområde i nord og et i sydvest. Vidare sydover
har den nye skikk fortrengt melkebotta i östnorge, bortsett fra Gudbrandsdal og Valdres hvor vi finner både hatta og stava. Den nye skikk har delvis
fort med seg en ny terminologi. Således er termen stava utvilsomt låneord
i Norge og synes å ha fortrengt termen ask i Nord-Trfandelag og en del av
Sor-Trondelag. Det samme er muligens tilfelle med termen kolla i denne
betydning på Ostlandet.
2. tempo, samlekjorrel på melkeplassen.
I Norge er i hovedsaken brukt fire forskjellige kjorrel i denne funksjon.
en storre lagget botte med bevegelig handtak. Den kalles gjerne botte,
bortsett fra et mindre område av Sor-Trondelag hvor den i denne funksjon
kalles ringe.
Et lagget kjorrel med to forlengede orstaver. Det har lokk som festes i
orstavene, og handtak i en labank som er gradet ned i lokket. Vanlige navn
.
er ambar, dal!, spann og botte.
en melkeså av samme form som vass-såen.
et lagget kjorrel som bxres på ryggen. Vanlige navn er okabytte, holk
og hylkje.
Botter av samme form som type 1 er brukt over hele Norge, men i funksjonen samlekjorrel for melken på melkeplassen eller i fjoset har den et mindre
utbredelsesområde. Den er enerå'dende over storsteparten av Vestlandet, og
fins over mindre områder av Trondelag og delvis i Nordland. Den fins også
over mindre områder ost for langfjellene, hvor den synes å vare en utloper
fra Vestlandet.
Type 2, ambaren, er også utbredt over hele Norge, men i denne funksjon
er den absolutt ostnorsk betont og fins bara på et par stader på Vestlandet.
Dessuten er den vanlig i noen bygder i Trondelag og delvis i Nordland.
Type 3, melkesåen, er brukt på storre gårder i Sore Osterdalen, Hedmark
og Tot,en, men i de samme clistrikter er også ambaren brukt.
Type 4, okabytta, er brukt i enkelte bygder på Vestlandet i denne funksjon. Til å bmc melken hjem i fra seteren til gården har den et storre utbredelsesområde.
I enkelte bygder på &ulandet, forst og fremst Setesdal og Äseral, har folk
ikke hatt noe samlekjorrel, men har båret inri melken og silt den i trau eller
bunker hver gang et dyr er melket. Det er sandsynlig at dette er en opprinnelig skikk. Det er påfallende at alle fire typer har en storre utbredelse i sin
alminnelighet enn de har i denne ene funksjon. Bruken av type 2 og 3, am-
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baren og såen, i denne funksjon synes å henge sammen med tilsvarende svenske skikker, og det fulle utbytte av undersokelsen får vi forst når det foreligger parallellundersokelse fra Sverige.

Docenten Elsa Enäjärvi-Haavio talade om Sättet att framföra finska
fornsånger:
Föredragshållaren koncentrerade sig på problemet om männens tvesång.
Bland A. F. Skjöldebrands och J. Acerbis bilder från deras resa i Finland år 1799
finnas teckningar, på vilka man ser tvenne män som sitta mitt emot varandra
med båda händerna ihop, och det berättas i texten att dessa män framföra
finska fornsånger, runor. Teckningen i Acerbis verk är efterbildad i olika
Kalevala-kommentarer, konstnärer ha tagit modell efter den vid framställning av runosångarbilder, och senare tiders runosångare, som uppträtt på
fester, ha tillägnat sig denna sångarattityd ehuru de själva inte känt till den.
Tvenne runosångare i ovannämnda ställning ha blivit en nationell symbol.
Föredragshållarens tes var att runosångerna aldrig ha framförts på detta
sätt, och att Skjöldebrands och Acerbis bilder, som även för övrigt visa etnologiska oriktigheter, i detta avseende äro fantasier. Upphovsmännen ha icke
själva sett runosånger framföras. Deras färd gick genom västra Finland, där
det då, enligt H. G. Porthan, icke längre förekom tvesång. De båda bilderna
återgiva även olika tillfällen, och icke en gemensam upplevelse. Il. G. Porthan
och skalden F. M. Franzén hade för resenärerna framhållit runosångema såsom
något så karakteristiskt för Finlands folk att de ansåg° som sin skyldighet
att i sina Finlandsskildringar berätta därom, fastän de härvid inte kunde
stöda sig på egna iakttagelser.
Porthans beskrivning i »De poösi Fennica» är däremot tillförlitlig. Enligt
denna sutto runosångarna vanligen bredvid varandra, den ene med högra
handen fattande den andras högra hand, eller också sutto de mitt emot varandra, men även då med endast det ena handparet ihop. Elias Lönnrot omtalar
runosjungandet sällan och oklart, men i företalet till Kalevala-upplagan av år
1862 ansluter han sig till Porthan. Viktiga upplysningar om samma sängarattityd ge även de kända Karelen-forskama I. K. Inha och Iivo Härkönen.
Det äldsta fotografiet av runosångare, taget av A. Berner år 1872 visar även
sångarna hållande varandra med endast ena handen.
Den nationella myt som Acerbi och Skjöldebrand ha skapat om runosjungandet saknar verklighetsgrund, men den har kunnat leva så länge emedan tvesången alltsedan deras tid förekommit så sällan och uppgifterna därom äro så
knapphändiga.
I slutet av sitt föredrag behandlade docent Enäjärvi-Haavio i korthet övriga
sätt att framföra runosånger, vilka ha varit allmännare än tvesången. De
gamla folkdikterna ha framförts i fri gruppering, under procession, i sångarkedja, i sångarkrets, i stjärnformig gruppering o. s. v. I sådana grupperingar
ha i Karelen och Ingermanland i synnerhet kvinnorna sjungit folksånger, likaså
i Estland, vars folkpoesi är nära besläktad med den finska.
13 — 496310 Svenska Landsmål 1950
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Det har framförallt varit hjältedikter som framförts av män som tvesång,
medan ballader, lyriska sånger och bröllopssånger framförts av kvinnor i många
olika grupperingar. Föredragshållarens uppfattning var att framställningssättet av folkvisorna i allmänhet berodde på vilket kön sångaren tillhörde,
sångernas innehåll samt sångtillfället. Inom samma folk kunna flera olika
sångsätt förekomma vid sidan av varandra, och under olika tider kan något
av dessa bli det dominerande beroende på historiska, sociala och psykologika
faktorer.
Utförligare om detta ämne i det sedermera tryckta arbetet »Pankame käsi
kätehen. Suomalaisten kansanrunojen esittämistavoista», Helsinki 1949.
Efter gemensam lunch på Högloftet voro deltagarna fördelade på tre
sektioner under ordförandeskap av respektive arkivarien Hans Ellekilde,
professor C. W. von Sydow och professor Otto Andersson.
Den förstnämnda sektionen ägnade sig åt de svenska årssederna.
Följande föredrag höllos:

Bibliotekarien Sam Owen Jansson, Kalenderstavar och bildkalendrar:
De tecken, varmed årets viktigare dagar utmärkas på runstavar och andra
träkalendrar, variera från de enklast tänkbara streck såsom på de nordnorska
kalenderstavarna till konstrikt utskurna helgdagsemblem, t. ex. på träkalendrar
från Alpländerna. Varifrån härstammar denna form av emblematik? Har
den självständigt eller under påverkan från annat håll utvecklats till allt större
rikedom?
Enstaka forskare ha icke tvekat att hävda, att helgonemblematiken överhuvud taget har träkalendrarna att tacka för sin uppkomst, men denna uppfattning kan enbart av kronologiska skäl icke upprätthållas. Man har emellertid påpekat, att det finnes andra grupper av folkliga kalendrar, där den
emblematiska bilden spelar ännu större roll, och det är de på pergament eller
papper målade, sedermera tryckta bildkalendrar, som vi känna tidigast från
1300-talet men som ha ätteläggar i tryckta bildalmanackor i Belgien (inpå
1800-talet) och i Steiermark (ännu i denna dag).
Nils Lithberg hade de sista åren av sitt liv börjat ägna intresse också åt
dessa kalendertyper. Ett fortsatt studium torde komma att visa, att runstavsforskningen icke kan lämna bildkalendrarna helt ur räkningen, om det gäller
att få det rätta perspektivet på den folkliga kalendertraditionen i Norden.
Beträffande helgdagstecknens utformning på kalenderstavarna hade redan
Lithberg kommit till den uppfattningen att »då vi möta särskilt rikt skurna
helgdagsemblem, dessa ofta äro att återföra på traditioner som utbildats icke i
trä utan i pergamentkalendrarnas miniatyrkonst» (Nordisk Kultur XXI, sid. 88).
Men också i fråga om andra detaljer är sammanhanget och växelspelet mellan
kalenderstavar och bildkalendrar ovedersägligt. När gyllental angivas, användas på engelska clogs och engelska bildkalendrar samma slag av analfabetsiffror, medan ett annat slag av strecksiffror är gemensamt för de flesta övriga
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grupper av bildkalendrar och kalenderstavar — det viktigaste undantaget är
runstavarna med sina gyllentalsrunor. Vid gruppering av materialet efter de
olika schemata, som tillämpats för att korrigera de felaktiga kanoniska gyllentalen, måste ofta en svensk runstav föras till samma grupp som en utländsk
bildkalender. Å andra sidan efterbilda vissa sydtyska bildalmanackor i detaljer
alldeles tydligt träkalendrarna från samma område.
År 1927 förvärvade Nordiska museet från Skåne en hittills unik, ritad bildalmanacka från 1700-talets förra hälft (jfr avbildning i Fataburen 1932, sid.
131). Den vittnar om livskraften hos en talrik grupp bildkalendrar, vilkas
utbredningsområde under 1500-talet hade Danmark till kärnland. Det ligger
nära till hands att tro att orsaken till att så få kalenderstavar äro kända från
Danmark är dessa bildkalendrars popularitet. Man kan tänka sig att bildkalendern även på kontinenten inskränkt eller helt undanträngt bruket av
kalenderstavar. Litterära uppgifter och några få bevarade föremål vittna dock
om att träkalendrar funnits också här. Å andra sidan visa de belgiska och de
österrikiska bildalmanackorna från senare tid, att bildkalendern i västra och
mellersta Europa fått betydligt djupare folkligt rotfäste än i Norden.
Ett framtidsmål för forskningen på dessa områden, som förr eller senare
måste nås, är att åstadkomma ett avbildningsverk, omfattande samtliga
grupper av folkliga kalendrar.

Arkivarien Hans Ellekilde, Tidspunktet for den hedenske nordiske
Jul (jämför numera även Ellekilde i »Nordens Gudeverden», häfte 12
s. 902 ff.):
Foredragsholderen vender sig mod Professor Hilding Celanders Teori (Folkminnen och Folktankar XXIII, 1936), at den hedenske Jul skulde vare faldet
allerede Solhvervsnat dvs. paa Kong Håkon den Godes Tid d. 17. December.
Ellekilde fastholder det af Snorre opgivne Tidspunkt Midvinternat, og havder,
at denne Bestemmelse giver den eneste rimelige Tidfastelse af Snorres beromte
Skildring af Indtrondernes hedenske Jul 1022 i Fortseettelse af den officielle
kristne Jul, der sluttede 7. Januar. Ellekilde mener, at Midvinternat oprindelig
har vret best,emt af Maaneaarstidsregningen, og er faldet paa den fjerde
Nyteending i Vinterhalvaaret dvs. ved Midvinter, ikke som Professor Celander
mener, paa den tredje dvs. ved Solhvervstid. Ellekilde opfatter anden og tredie
Vintermaanemaaned som den forste og anden »Ylir», dvs. måned som layer til
Jul, forbereder til jul, som saa indtreeder i den 4de Vintermaanemaaned, Midvinterny, efter at det praktiske Solhverv er indtraadt, bevaret i den nutidige
norske Fest for den nye Sol i Begyndelsen eller Midten af Januar. Efter Indforelsen af den julianske Kalender, som i Norden maa vare sket allerede i hedensk
Tid, da Håkon den Gode umuligt kan fastlagge den hedenske Jul til samme
Dag som den kristne Födselsfest nemlig den 25de December, uden samtidig
at indfore den julianske Kalender, fastlagges efter E:s Opfattelse den norske
hedenske Jul til den 12. Januar, den islandske hedenske Jul til forste Dag i
Thorre, der altid indtrader paa Ugedagen Fredag i den julianske Uge 9-16
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Januar, mens den danske og svenske hedenske Jul har vteret fastlagt til den
forste Februar. I kristen Tid opfattes Kyndelmisse d. 2 Februar som den
danske og svenske Bondes Midvinter. Ellekilde mener, at Midvinternat i norsk
Overlevering har vxret kaldt HQkun6tt (dvs. Hage-nat), mens Hgggunött dvs.
Slagtenat i Codex Frisianus og Haukun6tt (Hogenat?) i Jofraskirma betragtes
som islandske Forvanskninger, fordi Betegnelsen Hokinått var gaaet af Brug i
Island på Snorres Tid, men bevaret i den norske Overlevering om Kong 'Mon
den Godes Kalenderreform, som Snorre saa lykkeligt har bevaret for os i sin
Heimskringla. Hagenat er den afgorende Nat i den oprindelige Maaneaarstidsregning, nemlig fra forst af den forste Nyttending efter praktisk Solhverv,
den store Oplevelse for Nordens Folk, at Dagene igen er begyndt at lmnges,
selv om Vinteren strenges. Det teoretiska Solhverv havde man dengang ikke
praktiske Midler tul at bestemme.

Professor Hilding Celander, Några drag i den svenska stjärngosseseden (ämnet belyses utförligare i en under utgivning varande monografi »Att gå med stjärnan», i Nordiska museets handlingar, vilken utkommer under år 1950):
Seden att gå med stjärnan och sjunga julsånger, kostymerade som de tre
vise män har i Sverige två huvudformer: stjärnsjungning utan inslag av dramatisk taldialog och med sådan. Endast den senare formen förtjänar beteckningen julspel eller stjärngossespel.
Föredraget uppehöll sig närmast vid seden att gå med stjärnan. Denna visar
i Sverige och svenska Finland en helt annan utveckling än i Danmark. Först
och främst genom sin utbredning och enastående popularitet. Det existerar nu
omkr. 1100 uppteckningar spridda över hela landet (utom Härjedalen, Jämtland och Lappland) — mot i Danmark några tiotal. Vidare också genom förekomsten över nästan hela det svenska området av dramatiska stjärngossespel,
medan däremot sådana saknas i Danmark (bortsett frän ett julspel i Skelskör,
från 1686). Slutligen är sedens tidfästning en annan i Sverige. Den ursprungliga dagen för stjärngången, trettondedag jul, har i stora delar av vårt land fått
vika för annandagen.
Förhållandena härvidlag ställer sig dock olika i olika svenska landsändar. I
Skåne och Blekinge har seden i stort sett samma utformning som i Danmark,
dvs. som Trettondagssjungning, utan dramatiskt inslag. Också i Småland och
Östergötland är undantagen härifrån sällsynta, bortsett från bergslagsbygden
längst i nordväst. Halland intar en mellanställning, så tillvida som de dramatiska stjärngossetraditionerna där är rikt utvecklade, men stjärngången på
annandagen är okänd. Ungefär på samma sätt förhåller sig tidfästningen i övre
Norrland (där julspelstraclitionen dock är svårt förvittrad) liksom i Nyland och
Österbotten.
I den återstående delen av det svenska traditionsområdet — dvs, ett mellansvenskt område, som sträcker sig från Bohuslän i väster över landskapen
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kring Vänern, Hjälmaren och Mälaren — har stjärngången i mycket stor utsträckning karaktären av Staffanssjungning, dvs, den har förlagts till annandagen, med eller utan dramatiska inslag. Mest genomfört är detta i Dalsland
och i Uppland, i det förra landskapet med starka inslag av dramatiska stjärngossespel, i det senare utan sådana annat än i enstaka gränsbygder.
Förklaringen till denna utveckling torde ligga i Staffanssjungningens senare
historia. I de sydligaste landskapen — framför allt i Skåne och Halland —
har den bevarat sin gamla förbindelse med Staffansr idning en. Inom det
nämnda mellansvenska området har man däremot i största utsträckning övergått till att »gå Staffan» i annandagens otta. Julens två sångarfärder — annandagens och trettondagens — fick därigenom så stor likhet, att en sammanslagning (för undvikande av inbördes konkurrens) eller åtminstone en ömsesidig
påverkan måste ha legat nära till hands. Förläggningen till annandagen hade
därvid stora praktiska fördelar: julförråden av mat- och dryckesvaror var då
rikligare än mot julens slut. Å andra sidan hade trettondagssjungningens rika
program vida större »slagkraft», såväl genom den rikare sångrepertoaren ( + ev.
julspelet), som inte minst genom den ögonfägnande utstyrseln, med den lysande
stjärnan och den brokiga kostymeringen. Slutresultatet blir därför en Staffanssjungning med stjärngosseprogram eller åtminstone med stjärnan. Åtskilliga
blandnings- eller övergångsformer förekommer naturligtvis, särskilt som vid
tidfästningen trettondagen alltjämt konkurrerar med annandagen, framför
allt i Värmland, Närke, Västmanland och Södermanland, liksom i vissa delar
av Västergötland och Bohuslän. Trettondagens obestridda ställning i Norrland och svenska Finland sammanhänger väl dels med den större konservatismen
i folkseden, dels med Staffanstraditionens relativa svaghet, jämfört med t. ex.
i Uppland. Dessutom har vi här mestadels att göra med en utpräglad stadstradition, där någon. Staffanssed överhuvud inte förekom.
Stjärnsjungningens sammanslagning (helt eller delvis) med Staffanssjimgningen har haft stor betydelse för den svenska stjärngossetraditionens senare
utveckling. Stjärnsjungningen blev på det sättet införlivad med en gammal
svensk bondesed, vilket gav den en helt ny livskraft. I två avseenden rönte
också dess utformning påverkan från Staffansseden. Staffan-Stalledrängsvisan (med tillhörande tiggarstrofer) införlivades med programmet, på sin
gamla plats, som väcksång utomhus. Och vidare fick stjärnsångarnas vädjan
om gåvor av dryckesvaror och mat, ljus och pengar nu en helt ny prägel.
Stjärngången gör från början skäl för beteckningen tiggarvandring: vad som
insamlades kom uteslutande de agerande själva till godo. Däremot hade Staffanssjungningens insamling av gammalt en helt annan social karaktär. Den
var en högtidlig form för hopsamlandet av bidrag till bygdens gemensamma
stora julgille eller »hopläggningsdans». Alla bidragsgivare var självskrivna
deltagare i denna. Då stjärnsjungningen på annandagen (eller ev. trettondagen) övertog denna uppgift, blev den på ett helt annat sätt än förr en bondebygdens gemensamma angelägenhet. — För städerna är denna utveckling
givetvis helt främmande.
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Den andra sektionen behandlade rent folkloristiska ämnen. Härvid
talade professor C. W. von Sydow om Den naiva folktanken:
För 1800-talets livaktiga mytforskning spelade Edward Tylors teori om
den primitiva tanken stor roll. Allt efter som hans åsikter slog igenom ebbade
»allegoriseringsraseriet* ut och forskningen fördes in på ett fruktbart studium
av naturfolkens myter. Dessas bizarrerier och orimligheter förklarade Tylor
med, att den primitiva tanken är så olik vår moderna, rationella tanke.
Vari består då skillnaden mellan dessa två tankeformer? Hur växer den
primitiva tanken fram i jämförelse med den rationella? Hur kan den primitiva tanken hålla stånd, sedan den rationella vuxit sig stark? Dessa nära till
hands liggande frågor har aldrig fått något svar. Man har visserligen velat
förklara den primitiva tanken såsom prelogisk men detta förklarar lika litet
som idéen om preanimism.
I själva verket bör man av många skäl ersätta beteckningen primitiv med
naiv. Det har enligt föredragshållarens mening aldrig funnits någon renodlat
primitiv tankegång, lika litet som man någonsin funnit några verkligt primitiva människor. Redan av detta skäl har man ej kunnat komma detta förutsatta tänkesätt in på livet. Ett fullt rationellt tänkesätt kan man däremot
träffa på hos mycket lågt stående naturfolk. Man kan exempelvis peka på de
fällor och fångstredskap, som finns hos mycket primitiva folk. De är så logiskt
uttänkta som det över huvud taget är möjligt De jävar varje tal om prelogism.
Helt annorlunda förhåller det sig med den naiva tanken. Den kan man
den dag som är studera och jämföra med modern rationell tanke. Och man
behöver därvid ingalunda gå till naturfolken. Den påträffas på långt närmare
håll, nämligen bland europeisk allmoge — och det ej blott i farm av survivals!
Typiska för den naiva tanken är de korta tankekedjorna. Naiv tankegång
observerar endast en eller ett par sidor av verkligheten och bortser från de
andra. Avviker den någon gång från denna regel, är de tillsatta tankelänkarna
sekundära. Tag en saga som t. ox. Rödluvan! Den naiva tanken speglas i
sådana moment som i föreställningen att vargen verkligen slukar mormodern
hel, att vargens mage kan skäras upp utan att han märker det i sömnen, att
mormodern levande kan krypa ur hans mage o. s. v.
Betecknande för naiv tankegång är vidare dess uppfattning av likhet. Medan
rationell tanke kräver absolut likhet, nöjer sig den naiva tanken med »något
ditåt». Utmärkta exempel ger gåtorna, ordspråken (»lika fåglar skockas»),
barnens snörlekar, de folkliga härmen (gulsparvens läte återges t. ex. i Småland på detta sätt: »Si si si jag är från Jönköping jag!») m. m.
Den naiva tanken har vidare stor benägenhet att till en ursprunglig kärna
lägga en hel del sekundärt gods, som egentligen inte hör till. Med att »smöja»
menas ju att bota en sjuk genom att föra honom genom ett hål, en procedur,
som väl från början uppfattats som en pånyttfödelserit; Till denna kärna har
mångenstädes lagts en hel rad extra föreskrifter, som skall göra det hela ovanligare och svårare och därigenom också mera effektivt. Den sjuke skall exempelvis föras genom ett självvuxet hål, under en grästorva på en kyrkogård,
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genom hålet i en särskilt bakad brödkaka, genom ett hål, som gjorts med träkilar i en trädstam, som sedan skall växa samman igen o. s. v. Dessa tillägg
till en ursprunglig föreställning har ofta skett genom lån av fullt färdiga, självständiga idéer. Det är emellertid av vikt att se upp med dessa sekundära tillägg
till folkföreställningarna, då man annars lätt kan begå betänkliga misstag vid
tolkningen.

Professor K. Rob. V. Wikman Om ordtabu (föredraget kommer att
publiceras i tidskriften Arv):
Föredragaren lämnade en redogörelse för den nordiska litteraturen rörande
tabuerade ord och uttryck och framhöll särskilt, att dessa företrädesvis röra
sig på de primitiva fångstnäringarnas, jaktens och fiskets, samt fäbodväsendets
område. I många fall kan det vara svårt att fastställa när ett ordtabu hör
hemma på ett visst livsområde, men ofta kan man iakttaga, att fäbodväsendet
har egna förbjudna ord och ersättare för dem, som tydligen icke höra ihop
med jakten eller fisket. Det vore av största betydelse, att dessa språkvanor
bleve föremål för iakttagelser i deras verkliga miljö. Svale Solheims undersökning »Nemningsfordomer ved fiske» lämnar i detta hänseende ett gott uppslag
för etnologiska och religionsvetenskapliga fältforskningar, vilket borde tagas
tillvara. I främsta rummet borde härvid tabu- och noaorden vid jakt observeras. Det finnes talrika nyanser i fråga om dessa språkvanor, vilka endast
ofullständigt komma till uttryck i existerande folkloristiska samlingar och
ordböcker.
Docenten Waldemar Liungman. om Undersagornas kronologi (föredraget tryckt i Danske Studier 1948, s. 121-128).

Den tredje sektionen var ägnad folkmusikforskningen. Följande föredrag höllos: professor Otto Andersson, Nordiskt folkmusik- och folkvisearkiv:
Besök i det tyska folkmusikarkivet i Berlin (Charlottenburg) hade redan
kort efter det första världskriget hos föredragshållaren väckt tanken på nödvändigheten av ett sådant arkiv för de nordiska länderna. Emellertid hade
— trots aktningsvärda försök — planen icke kunnat realiseras vare sig då eller
senare (1926) efter föredragshållarens tillträdande av professuren i musikvetenskap och folkdiktsforskning vid Åbo Akademi och numera måste tanken
på att kunna upprätta ett nordiskt arkiv av denna art vid Åbo Akademi övergivas. Ekonomiska förutsättningar äro icke för handen i efterkrigstidens Finland. Dock hoppades talaren att arkivet skulle komma till stånd i något annat
nordiskt land, förslagsvis i Sverige. Folkmusiken har fått en alltmer ökad
betydelse som kulturfaktor och som föremål för vetenskaplig forskning. På
det internationella området råder för närvarande ett stort intresse för folkmusiken, vilket framgår bl. a. av livaktigheten inom de båda organisationerna
The International Folk Music Council och International Commission of Folk
Arts and Folk Lora (CIAP); den senare har grundat ett folkmusikarkiv i Paris.
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Den av föredragshållaren framlagda planen för det blivande nordiska folkmusikarkivet innehöll i korthet följande: arkivet skulle komma att omfatta
vokal och instrumental folkmusik samt visdiktning av alla slag från Sverige
Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna. Utom det nordiska materialet
kan arkivet efterhand även omhändertaga folkvisor och melodimaterial från
andra länder. Arkivet bör icke vara en folkmusikkatalog med tillhörande bibliotek utan det bör innehålla själva materialet. Alla tryckta folkmusik- och folkdiktspublikationer, som kunna förvärvas, anskaffas i minst två exemplar;
melodierna klippas ur och klistras upp på kortblanketter samt ordnas dels
enligt materialets art och dels enligt melodiernas musikaliska beskaffenhet;
det system som därvid bör följas torde senare fastställas. Ur sådana publikationer, som kunna erhållas endast i ett exemplar kopieras melodierna och inordnas tillsammans med det tryckta materialet. Texterna behandlas på samma
sätt.
Arkivet torde kunna skötas av en föreståndare och en amanuens, den
förra med en tjänstgöring av ett fåtal veckotimmar och den senare med heltidstjänstgöring. Därest ekonomin tillåter kan tillfällig arbetskraft anställas.
Arkivet borde helst upprättas i samband med någon större institution, som
skulle ställa lokal till förfogande kostnadsfritt, såsom det var planerat vid Åbo
Akademi.
Då arkivet komme att betjäna folkmusik- och folkdiktsforskningen i hela
Norden, torde man kunna räkna med något bidrag till finansieringen från
olika länder. Vid val av plats för arkivet ansåg föredragshållaren för sin
del att Sverige borde komma i främsta rummet: antingen Nordiska museet i
Stockholm eller Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala. — Föredraget
utmynnade i ett förslag, att en kommitté skulle tillsättas för förberedandet av
arkivets upprättande och att i kommittén skulle inväljas representanter för
Nordiska museet och Landsmålsarkivet i Uppsala samt såsom särskild medlem
professor Carl Allan Moberg. Detta förslag blev enhälligt godkänt och skulle
meddelas presidiet för kongressen.

I omedelbar anslutning till ovan refererade föredrag övergick professor Andersson till sitt andra föredrag, Synpunkter på ordnandet av
folkmelodierna med särskild hänsyn till spelmanslåtarna:
Här gav föredragshållaren först en överblick över tidigare framlagda och
tillämpade metoder och gjorde vissa kritiska kommentarer till desamma.
I sammanhang härmed erinrade han om sina överläggningar med Nils Andersson, då denne planlade sitt stora verk Svenska låtar. Nils Andersson hade
blivit uppmärksammad på önskvärdheten av en systematiskt ordnad utgåva,
men han hade ansett finansieringen av det stora verket vara möjlig endast om
det skulle utgivas enligt den av honom uppgjorda och sedermera även följda
planen: landskapsvis och med de skilda spelmansrepertoarerna i följd. Systematiseringen och den vetenskapliga bearbetningen få vetenskapsmännen göra,
hade han *menat.
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Att denna metod icke tillgodoser vetenskapliga krav är uppenbart. Föredragshållaren ansåg sig icke heller kunna förorda ett tillämpande av den
metod som kommit till användning i det tyska arkivet, där melodierna ordnats
på grundvalen av de fyra första tonerna i melodien. Inte heller kunde han
oreserverat förorda den av professor Ilmari Krohn använda metoden vid ordnandet av de finska folkmelodierna; denna metod grundar sig som känt på
kadensförhållandena. Utan att nu i detalj redogöra för sin metod sade han,
att den utarbetats med hänsyn till melodiernas formbyggnad och att grundsatserna för den i övrigt voro följande: 1) melodierna sammanföras i olika
grupper: marscher, polskor, menuetter, skänklåtar o. s. v.; 2) alla till en melodi
hörande varianter sammanföras och ordnas i den följd, som melodibildningen
visar att utvecklingen gått; 3) söndersjungna eller sönderspelade melodier och
fragment anknytas till respektive ursprungsmelodier; 4) melodierna analyseras
enligt sina skelett- eller ursprungstyper och ordnas efter en viss formprincip,
där regelbunden formbildning, motiv och fras bli utslagsgivande; 5) större
former och oregelbundna melodier sammanföras i särskilda grupper; 6) näst
variantförhållandet och formbildningen beaktas tonaliteten och de rytmisktmelodiska förhållandena: kadenserna, ambitus, höjningar och sänkningar;
7) ett generalregister över melodierna upprättas, vilket upptager melodiernas
— eller åtminstone huvudtypernas — två första takter. Registret uppställes
i övrigt på samma sätt som melodierna.
I fortsättningen utvecklade föredragshållaren dessa punkter närmare och
dröjde särskilt vid de olika formtyperna, varvid han på fiol demonstrerade
dem sådana de framträda i de finlandssvenska polskameloclierna.
Professor Carl-Allan Moberg, Uppgifter inom folkmusikforskningen:

Bland de trängande uppgifter som nordisk folkmusikforskning står inför
fäste föredragshållaren uppmärksamheten särskilt vid följande: 1) utarbetandet av anvisningar för upptecknare och utgivare av folkmusik, 2) en källkritisk
värdering av våra hittillsvarande uppteckningar, 3) en bibliografisk översikt
över det samnordiska områdets publikationer på området och 4) en gemensam
överenskommelse om katalogiseringsprinciperna beträffande folkmelodier.
Betydelsen av den första uppgiftens lösning framstår särskilt stark mot
bakgrunden av det viktiga och framgångsrika arbete som nordisk språkforskning nedlagt för att lösa landsmålsuppteckningarnas tekniska problem. Liksom
landsmålsalfabetet är ett medel att in i minsta detaljer skriftligt fixera de skilda
dialekternas utförande måste upptecknare av nordisk folkmusik äga en till
vår traditionella notskrift fogad ändamålsenlig diakritisk teckenflora, som
gör rättvisa åt nordisk sång- och instrumentalartikulation och -teknik. En
dylik transkriptionsmetod måste varje upptecknare eller avskrivare av fonogram vara lika förtrogen med som med vanlig notskrift. Sådana uppteckningar, som ej uppgjorts efter dylika anvisningar, böra ej tillmätas samma
källvärde som övriga. Beträffande äldre uppteckningar tillkommer därför
som en nödvändig förutsättning för deras utnyttjande en vida strängare käll-

202

GÖSTA BERG

kritik än som hittills kommit dem till del. Denna värdering kan ej undvika
att blotta svåra brister även hos våra gamla förnäma standardsamlingar av
folkmusik, men den kan å andra sidan utvinna positiva resultat, såsom t. ex.
att det torde vara höjt över varje tvivel, att Haeffner lämnat melodibidrag till
Geijer-Afzelius (Uppland är företrätt av 24 melodier), ehuru intet ord därom
finnes i företal el. efterskrift. En allvarlig svårighet i nordiskt folkmusikarbete
är bristen på bibliografiska hjälpmedel, även om lic. Åke Davidssons arbete,
Svensk musiklitteratur 1800-1945, med sin allmänna avdelning Folkmusik
(1697-1889) och landskapsvis ordnade förteckning (1890-2025) utgör en god
hjälp för Sveriges del. Svårigheterna sammanhänga med det förhållandet,
att in i vår egen tid musikpublikationer förtecknats annorlunda än annan litteratur. Av vikt är bestämd uppgift om tillvaron av notbilaga.
Föredragshållaren medgav, att det kunde synas egendomligt att peka på
så elementära uppgifter såsom de närmast tillhands liggande i nordisk folkmusikforskning, men om vi se den bistra verkligheten i ögonen, så måste vi
säga oss, att vi för närvarande ej hunnit längre än att vi alltjämt befinna oss
på ett ganska primitivt samlarstadium. Just därför är också upprättandet
av ett för hela Norden gemensamt f olk m u sik ar k i v av högsta vikt. Men
därmed framträder ett allting annat överskyggande problem av särskild svårighetsgrad: principerna för katalogisering av det väldiga materialet. Föreläsaren skisserade översiktligt, hur han tänkte sig dessa böra utformas; någon
enhetlig, allt slags folkmusik fångande, princip vore otänkbar; katalogiseringen
måste växla för skilda grupper och framför allt ej bli självändamål. Huvudsaken är att en överenskommelse om grundprinciperna kan träffas och följas.
Docenten Stig Walin, Hummeln, ett gammalt svenskt musikinstru-

ment:
Det instrument, som i Sverige och på en del andra håll, t. ex. i Danmark,
fått namnet hummel (hummer) är ett citterinstrument utan hals. Den i något
skiftande former byggda korpus är sammansatt av plant lock, sarger och plan
botten. Det övre strängfästet består som regel av skruvplatta med framifrån
insatta skruvar av järn, i ett par fall dock av skruvlåda med sidoställda skruvar
av trä; det undre strängfästet av i sargen fastsatta järnstift. Besträngningen
utgöres av förhållandevis få melodisträngar samt ett större eller mindre antal
bordunsträngar, alla av metall. Melodisträngarna löpa över band, som i
medeltal äro 16 å 17 till antalet.
Hummeln synes ha förekommit i Sverige sedan början av 1700-talet för
att sedan nå en ganska stor spridning i landets södra hälft. Förhållandevis
många exemplar ha påträffats i Småland. Under 1800-talets senare hälft torde
hummelspelet i allmänhet ha dött ut. Dock uppträdde en hummellekare så
sent som 1917 på Skansen. Instrumentet användes dels som solo- dels också
som ackompanjemangsinstrument vid sång. Hummeln var väl främst ett
folkinstrument men synes tidvis, t. ex. under 1700-talets senare del, ha åtnjutit
en viss popularitet 1 borgerliga och även prästerliga kretsat..
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Den svenska hummelns förhistoria är höljd i dunkel. Man vet inte med
bestämdhet, om instrumentet i mer eller mindre färdigt skick kommit från utlandet eller om det haft inhemska föregångare. Man har på sina håll velat
göra gällande, att de i äldre tid med termerna långspel och långharpa betecknade instrumenten utgjort dylika föregångare. Men otvetydiga belägg för att
dessa termer verkligen haft innebörden av ett citterinstrument av hummeltyp,
ha inte kunnat förebringas. Den svenska hummelns förhistoria sammanhänger
naturligtvis mer eller mindre intimt med utvecklingsgången hos en rad närbesläktade instrument, som funnits på många andra håll i Europa, inte bara i Danmark utan också i Norge, Holland, Tyskland, Frankrike. Hela den här avsedda
instrumentgruppen synes gå tillbaka på den cittertyp, som Praetorius ett stycke
in på 1600-talet beskriver under namn av Scheidtholt, som i sin tur troligen är
en avläggare av det gamla skolinstrumentet monokordet. Praetorius' Scheidtholt har i princip alldeles samma byggnad, samma sträng- och bandanordningar
och samma spel med plektrum som den svenska hummeln.
Ett ännu föga utforskat centralproblem inom folkmusikforskningen på
svenskt område utgör frågan om de skaltyper, som den svenska folkmusiken
rört sig med. Hummeln är i detta sammanhang av ett speciellt intresse därför
att den kan skänka vissa upplysningar om dessa skaltyper. Gripbrädets band
ge åt hummeln ett fast tonförråd med bestämda intervallförhållanden, som
med nödvändighet gå igen i de på instrumentet spelade melodierna. I fråga om
bandens antal och gruppering visa de bevarade svenska humlarna trots olikhet
i ålder en påfallande överensstämmelse och en märklig traditionsbundenhet.
På grundval av exakta längdmätningar har föredragshållaren räknat ut grundskalornas relativa intervall i cent hos ett flertal instrument. Dessa grundskalor äro inte kromatiska utan diatoniska, dock i ett stort antal fall med
påfallande avvikelser från intervallförhållandena inom vårt tempererade tonsystem. Dessa avvikelser hänföra sig särskilt till kvarten, som är för hög, i
en del fall också till septiman, som är för låg. Detta ger en antydan om att
den svenska folkmusiken rört sig med intervallförhållanden, som återfinnas på
annat håll, t. ex. i Norge, och som uppmärksammats redan av Ebeffner ochav
enstaka upptecknare efter honom.
De olika sektionerna sammanträdde därefter gemensatat för att åhöra
docenten John Granlunds föredrag om Olaus Magnus som etnolog:
Utgångspunkten för Olaus Magnus' Historia om de nordiska folken synes
ha varit att samla material till en karta över Norden, den sedermera så berömda
Carta Marina, som han utgav i Venedig år 1539. Källorna till denna karta
ha ivrigt studerats av flera forskare, och kartografins historia har härvid tillförts viktiga resultat. Kartan är som bekant rikt illustrerad med fantasieggande bilder från både människornas och djurens värld.
Till att belysa, hur kartans bilder kommit till, har hittills föga påtagligt
material kommit i dagen. Från studiet av bilderna i historieverket är det
bekant, att Olaus när det gäller att välja och åstadkomma illustrationer går

204

GÖSTA BERG

till väga med en viss fördomsfrihet. Han menar, att en antydan är bättre än
intet, och att bildens uppgift är att väcka läsarens håg, stödja hans minne
och förmå honom att tänka. Detta framhåller han i företalet till sitt Historieverk. På Carta Marina litt. D k simmar ett av de nordliga farvattnens havsvidunder, av Olaus Magnus kallat Porcus marinus. Förlagan till detta besynnerliga monstrum kastar ett ljus över Olaus Magnus' sätt att arbeta. Mr.
Herbert Reichner, innehavaren av ett antikvariat i New York, sökte 1945
kontakt med framlidne riksbibliotekarien Collijn och med mig i maj 1948 med
anledning av en pamflett, tryckt i Rom 15 oktober 1537. Pamfletten hade
Reichner funnit i Rom och desslikes att Olaus Magnus i sitt historieverk hänvisade till den. Collijn gav upplysningen, att pamfletten var alldeles okänd.
Den bär titeln »Monstrum in Oceano / Germanico a piscatoribus nuper captum,
& eius partium omnium subtilis, / ac Theologica interpretatio. /» Härom skriver
Reichner i brev av den 25 maj 1948: »The text and the woodeut of the seamonster are almost identical with text and cut in Magnus' Historia, XXI,
cap. 27, page 756.» Att Olaus Magnus skrivit pamfletten behöver man enligt
min mening icke räkna med. Dess tillvaro i Olaus Magnus' historieverk och
träsnittets identitet med Porcus marinus på Carta Marina kan, såvitt jag förstår, förklaras på följande sätt. Olaus Magnus och hans broder anträdde
våren 1537 en resa från Danzig till 3/lantua. De kommo till Rom den 5 oktober
1537. Före den 23 april 1538 reste de från Rom till Vicenza. Under den mellanliggande tiden trycktes pamfletten och kom i Olaus Magnus' händer. På
våren 1539 förelåg Carta Marina tryckt, och så finna vi detta varslande vidunder, avsett att tjäna den kämpande kyrkans propaganda, fylla ett perifert
tomrum längst ute i Oceanen söder om Island, simmande bland andra farliga
men mera kända havsodjur. Helt gripen ur luften är självfallet icke denna
avbildning. Redan 1919 idehtifierades den av professor A. Quennerstedt
såsom varande marulken, Lophius piscatorius L., vilken, som bekant, kan nå
en storlek av upp till två meter. För marulken ha yrkesfiskare hyst en vidskeplig fruktan ännu in på 1800-talet och skurit av reven när de fått den på kroken.
Olaus Magnus' Historia om de nordiska folken är i stort sett en enda väldig
kommentar till Carta Marina men går vida härutöver, när han skildrar seder
och bruk. Det är omvittnat, att Olaus Magnus är en god iakttagare men icke
alltid en lyckad stilist. Även om vi i historieverket finna till och med litterärt
lysande partier, märker man i många fall, att han har svårigheter med formuleringen, ja, man skulle till och med ibland vilja tala om en viss formuleringströtthet. Här vill jag endast fästa uppmärksamheten vid en speciell metod
som man kan iakttaga, att han ibland gripit till. När han vill skildra en sed,
beskriva ett händelseförlopp eller ett tekniskt tillvägagångssätt lånar han
redan färdiga av andra gjorda formuleringar och applicerar dem på sin skildring i detta fall utan källuppgift. I sådana fall slipper han i stort sett att formulera själv. Ett exempel må kunna klargöra, hur han tillämpar denna metod.
I femtonde bokens tjugufemte kapitel skriver Olaus Magnus på tal om en
dans som han kallar hormusdansen: »Fördansare var en yngling i vapenrust-
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ning, hvilken öfvade de krigiska färdigheter, som han en gång i framtiden
kunde komma att bruka i strid mot fienden. Honom följde en jungfru med
sedesamma later, hvilken behagfullt trådde dansen på kvinnors sätt.» I sitt
arbete Våra medeltida folkvisefester, sid. 30, citerar Sverker Ek dessa ord och
anser att Olaus Magnus härvid tänker på en utedans. »Också i flera danska
visor», skriver Ek, »uppträder riddare 'med dragne svärd' dansande på borggården i samma kedja som hövitska jungfrur.» I brev till förf. har Ek ytterligare hänvisat till H. Grilner Nielsen i Nordisk Kultur XXIV, sid. 135: »Der
ganger Dans i Kongens Gaard, der danser Moer med udslagen Haar, der danser
Ridder med dragen Svffird, Kongens Datter hun for dem kvaed'r.» Det är otvivelaktigt att Olaus Magnus, när han skrev ned de citerade orden, hade nordiska förhållanden i tankarna, något som han också uttryckligen säger med
orden: »Denna dans, som ännu liksom fordom är tillåten, är ej olik den, som
en gång Lycurgus uppfann, och som Lucianus kallade hormus.» Icke desto
mindre äro de först citerade orden en så gott som ordrätt avskrift ur Perottus,
Cornucopia, spalt 517, rad. 18 ff. Olaus Magnus hänvisar till Perottus i närmast
föregående kapitel och använder gärna honom för att orientera sig. I föreliggande fall har han vid något tillfälle läst Ambrosius, De officlis, I: 47, ett
arbete, som han är stolt över att känna till, och vid flera tillfällen eljest citerar
bl. a. i närmast föregående kapitel. Där har han stannat inför det grekiska ordet
44 slagit upp det hos Perottus och blivit helt fängslad av Perottus' text,
så att han gjort en lång excerpt. När han sedermera, kanske några år efteråt,
utarbetar sitt kapitel har han funnit Perottus' formulering så slående att det
inte faller honom in att här söka en självständig formulering utan han låter
Perottus' text flyta in så gott som ordagrant.
På aftonen voro deltagarna av Nordiska museet inviterade till middag,
som avåts på gårdsplanen till Delsbogården på Skansen, medan Skansens
spelmän utförde steklåtar. Professor Lindblom utdelade Skansenföreningens, Samfundet för Nordiska museets främjande, plakett till overinspektören Axel Steensberg, underbestyrer Hilmar Stigum, professorerna
Dag Strömbäck och Sigfrid Svensson, samt docenten Kustaa
vilka av Nordiska museets nämnd utsetts till hedersledamöter i föreningen. Efteråt var samkväm anordnat i de stämningsmättade rummen i huvudbyggnaden.
Tisdagen den 7 september samlades man på morgonen i Institutet
för folklivsforskning, vars samlingar och arbetsuppgifter demonstrerades
av professor Erixon. Därefter höll intendenten Olof Hasslöf ett föredrag
om Maritim folklivsforskning:
Genom ett flertal undersökningar har påvisats, att det rikt utformade
lagsystem, som möter i böndernas byalag, haft sin motsvarighet även hos
andra yrkesgrupper. Inte minst ha sådana lag bevarat sin livskraft genom
århundradena hos fiskarbefolkningen. Ännu i dag inta dessa kooperativa
fiske- och båtlag i vårt land ställningen som ledande företagsform inom denna
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näringsgren. Här erbjuder sig bl. a. ett i flera hänseenden enastående material för analys av hithörande lagformers inflytande på bebyggelsegrupperingar av olika slag.
Bland dessa sistnämnda utgöra kustsamhällena en grupp, som blivit föga
undersökt. I den hittillsvarande diskussionen ha de ofta blivit uppfattade
som något slags maritimt betonade motsvarigheter till fäbodarna. En dylik
karakterisering visar sig emellertid vid närmare granskning riktig endast beträffande en bland alla olika typer som kunna urskiljas, nämligen den lägerartade bebyggelsen under kortare fiskesäsonger, som var karakteristisk för
lantbrukare och stadsbor, som drevo fiske som binäring. I Bohuslän, där
termen fiskeläge icke förekommer i genuint språk, ha förhållandena varit
annorlunda. De icke jordägande kustbebyggarna ha här liksom på Jylland
och Sörlandet i Norge i äldre tid benämnts strandsittare. Undantagsvis ha
dessa visat likhet med torpare och backstugusittare i förhållande till den övriga lantbruksbefolkningen. Men i regel ha de intagit en betydligt friare och
självständigare ställning. Liksom jordegendomsförhållandena visa fiskeförhållandena vid Västnordens och Västeuropas kuster en helt annan karaktär
än vid invattnen och Östersjön.
I detta sammanhang påyrkade föreläsaren, att båtbyggnadstekniken ägnades en uppmärksamhet motsvarande den, som kommit byggnadskonsten
på land och då särskilt timringstekniken till del. Det synes numera stå klart,
att den vitt spridda teknik, som är känd under benämningen klinkbyggnad,
har uppkommit här i Norden. Här har den också levat kvar segare än annorstädes, men är nu stadd på reträtt. Den andra huvudformen för framställning av träfarkoster, nämligen kravellbyggnadstekniken, vann även den
tidigt insteg i Norden och har under snart ett halvt årtusende framgångsrikt
tävlat med klinkbyggnaden. Konkurrensen mellan dessa båda metoder hör
det till de angelägna uppgifterna för den maritima folklivsforskningen att
närmare belysa, innan materialet spårlöst gått förlorat. Vår kunskap beträffande segelskeppen och livet ombord på dem är över huvud taget mycket
begränsad. De alltjämt seglande skeppen äro icke flera, än att de kunna
räknas på fingrarna. Liksom småskutor och segelbåtar ersättas de nu alla
av motorfarkoster. De sista seglande sjömännen ha snart gått iland för alltid och efterträtts av sjöfartens och sjöförsvarets industriarbetare och andra
specialister.

Efter lunch samlades man i Narvabiografen, där ett antal danska,
finska och svenska filmer med kulturhistoriskt innehåll förevisades.
Korta redogörelser för den verksamhet, som bedrivits på detta område
i de olika länderna, lämnades av museumsinspektören Holger Rasmussen
(Danmark), fil. dr Jouko Hautala och intendenten Arne Appelgren
(Finland) samt docenten Albert Eskeröd (Sverige). I samband med
dessa visningar demonstrerade också avdelningschefen Olof Forsen ett
flertal av Radiotjänsts upptagningar av kulturhistoriskt intresse. De
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närvarande antogo en resolution, i vilken framhölls den dokumentariska
filmens stora betydelse och angelägenheten av att tillräckliga resurser
skapades för upptagning av sådan.
På kvällen voro deltagarna inviterade av Samfundet för folklivsforskning till en festföreställning på Drottningholms slottsteater. Inledningsvis besågs under professor Agne Beijers ledning foajén och teatermuseets samlingar. Hälsningsanförande hölls av samfundets ordförande
jur. dr J. G. Löwgren. Därefter uppfördes »Den talande tavlan», operacomique av Gretry. De icke svenska deltagarna voro sedan samfundets
gäster vid en middag på Skansens Högloft, till vilken också ett flertal
av svenskarna hade anmält sig. Vid middagen hälsades gästerna välkomna av dr Löwgren och de utländska gästerna särskilt av professor
Erixon. Gästernas tack framfördes av professorerna Andersson, Wikman
och Uno Harva, vilken senare även framförde en inbjudan från de finska
folklivsforskarna till möte i Helsingfors och Åbo 1950. Efter middagen
följde ett nachspiel, vid vilket professor Erixon kåserade om minnen och
episoder från forskningsresor i svenska bygder, illustrerat med bilder
av i dessa resor deltagande personer och snapshots från expeditionsbesök
i skilda trakter.
Onsdagen den 8 september var helt ägnad åt Uppsala, där 79
deltagare i två skilda grupper under ledning av tjänstemännen vid
respektive institutioner besågo dels Landsmåls- och Folkminnesarkivet,
dels Ortsnamnsarkivet och samlingarna på Gustavianum. Professorerna
Dag Strömbäck, Jöran Sahlgren och Sune Lindqvist redogjorde inledningsvis för aktuella arbetsuppgifter och pågående forskningar.
Lunch intogs på övre Flustret, vartill Kungl. Gustav Adolfsakademien
hade inviterat deltagarna från Danmark, Finland och Norge. Lunchen
blev samtidigt avslutnifigsfest för kongressen, där hälsningar växlades
mellan representanter för de olika nordiska länderna. Bland andra talade
professorerna Nils Ahnlund, Hilding•Celander, Knut Liestöl och Theodor
Frings samt arkivarien Hans Ellekilde.
I anslutning till lunchen höll Gustav Adolfsakademiens prwses professor Ahnlund ett föredrag om Det bevarade gamla fornnordiska namnskicket i Jämtland och Härjedalen.
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1. Till frågorna om glyx, fjärgor och Vättnäs
samt dalska »gårdsnamns» användning.
Vid den offentliga granskningen av mitt gradualarbete Dalska ,
namn- och ordstudier I: 1 (Svenska Landsmål B. 49) å seminarielokalen S:t Larsgatan 2 i Uppsala den 13 dec. 1947 framställdes
av dr Lars Levander i extra opposition en anmärkning mot artikeln »Vem — eller vad — är Glyx?», som gick ut på att ett uppfattande av ordet glyx (glyfs) såsom urspr. noaartad benämning på skörstensrökenl icke vore motiverat, »då — såvitt opponenten hade sig bekant — dylika benämningar brukat användas
endast om sådana företeelser som man av någon orsak var rädd
för».2 Det blev ej av att på stället bemöta denna Levanders
anmärkning, men jag ber att härmed få svara vad som svaras
bort, nämligen att jag i artikelft om Glyx s. 11 f framhållit flera
exempel på att noaord på nordiskt område begagnats även för
ting som man var rädd om, bl. a. just elden och röken av
uppgjord eld. Levander hade förmodligen icke uppmärksammat
detta.
I samma artikel s. 5 uppgav jag mig i en Moraby eller möjligen Garbergs by i Älvdalen ha hört en motsvarighet till det
i Son och Vinäs upptecknade härmuttrycket var gluffs kum-ciut
1 Såsom läsaren torde minnas, har ordet i sen tid avsett ett naturväsen
(fantasiväsen — fall av »animism»), som gjorde sig gällande särskilt mellan
jul och nyår eller trettondagen, .då de s. k. glyx- glyfskveillarna inträffade.
2 Formuleringen kan jag givetvis icke ordagrant erinra mig, men meningen
var i alla händelser den här angivna.
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(dar gluffsn kum-fram o. s. v.) med formen glykks eller glytts i
stället för gluffs gluffsn. Att jag icke funnit mig i tillfälle
styrka denna uppgift med en faktisk uppteckning, vilket jag i
en not uppriktigt nog antytt, blev — icke oväntat — föremål
för fakultetsopponentens anmärkning. Redan några dagar efter
disputationen erhöll jag emellertid på ett oväntat sätt bekräftelse på att jag icke laborerat med något minnesfel. Den kom i
ett med brev närslutet meddelande på sedesblad (daterat 17/12
1947) från fil. kand. Niss Hjalmar Matsson i Malung, vilken
under tiden tagit del av min avhandling. Med hans benägna tilllåtelse återger jag det härmed in extenso. Det lyder:
»Medan jag ännu kommer ihåg saken, vill jag — med hänvisning till Din avhandling sid. 5 — sända Dig bifogade lilla originaluppteckning från år 1946.
Älvdalsmål

Per-Olof på Eggen i Heden (Lima) härmar hur en älvdalsgumma skall ha sagt, då en främling frågade efter vägen: du
air g? critnum jaciprce o äinum glråprce o dat, dar gkyfs kum sizt

'du skall gå genom ledet, och genom portlidret och dit där röken
stiger upp' — Per-Olofs egen tolkning. 26 aug. 1946. Utanholn.
Per-Olof Johansson f. 29 sept. 1873.
Samma härm har jag tidigare hört åtm. av Soller Karl Jonsson i Ö. Ärnäs, Limedsforsen, t vid hög ålder 6/2 1945».
Som man ser, motsvarar ramsan från Lima ganska exakt
de av mig aa s. 5 f meddelade från Sollerön och Vinäs i Mora.
Härmet har tydligen förr varit gängse i grannbygderna kring
Älvdalen!
Med nu givna komplettering måste det anses lett i bevis att
älvdalsordet glyx (glyfs) verkligen, såsom jag menat, varit beteckning för skorstensröken. Frågan är då endast, huruvida det
må anses sannolikt att ordet tillika och därav oberoende av
gammalt (primärt) kunnat nyttjas som namn på ett 'övernaturligt väsen som gör att det smäller i knutarna vid köld, att vägen
slickas igen av snö o. s. v.'? Knappast. Såsom jag sökt visa,
är det icke svårt att från en animisering av den under de kallaste
vinterkvällarna särskilt framträdande skorstensröken komma
14-496310 Svenska Landsmål 1950
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fram till ett tidsbetonat (vid tiden jul—trettondagen härskande)
köld- och snöyreväsen; en omvänd föreställningsgång ställer sig
mindre rimlig. Det redan aa s. 9 f framhållna faktum, att älvdalsmålet äger en speciell benämning raskajtn för det tänkta
väsen, som åstadkommer att vägen sopas igen vid yrväder', talar
ju också (såsom a, st. sagt) för att det är en andrahandshistoria
då samma verksamhet tillskrives Glyx.
När Lars Levander i den f. ö. erkännsamma recensionen av
DNO I: 1 i Svenska Landsmål 1947 s. 204 om min förklaring
av älvdalsordet glyx säger, att den »nog även ger anledning till
såväl folkloristiska som lingvistiska invändningar», så torde han
med »folkloristiska» särskilt ha menat den förut muntligt framställda som jag härovan bemött. Med »lingvistiska» avses förmodligen särskilt (och knappast någon annan än) den av fakultetsopponenten framställda, att förklaring av glyx som agentialbildning vore vansklig emedan det ifrågavarande verbet är svagt.
Även denna invändning får anses opåkallad, alldenstund jag
aa s. 9--10 har framhållit några oomtvistliga fall av dalska nomina agentis på svaga verb: kyndelsmässoyren 'yrväder i trettondagstiden', snesrusk och snestork m. 'septemberblåst som torkar
sädesskylarna'.2 Dylika bildningar äro f. ö. dialektalt tämligen
vanliga och saknas heller icke alldeles i svenskt riksspråk.3
Vad så beträffar det i Levanders recension också berörda
bygdbonamnet Härda -or Mor., erkänner jag mig numera böjd
att — med öppethållande av alternativet avledning av fjä,ra
'strand' — ge företräde åt härledning ur det faktiskt belagda
(ehuru av mig som sekundärt uppfattade) verbet fjärga 'kälta,
gnata'4, vilket utan tvivel kan vara utvecklat ur ett *piargha.
1 Ordet raskajt synes ingå i ett ortnamn på -ris i Brunnsberg, Älvdalen:
recskatreks (med försvagad mellanledsvokalism i > (ai >)> e), småskog Inellan skolbacken och byns västligare gårdar. Månne »riset» — i avsikt att
skrämma barn — har brukat utpekas som tillhåll för raskajtn?
2 De båda senare orden äro väl belagda: snesrusk -en i Leksand, snestork
(med flera exempel) i Gagnef Järna Mora Ore. Jag ämnar framlägga materialet i en kommande liten uppsats om dalska vind- och vågbenämningar.
3 Jfr t. ex. hos Hellquist Sv. Etym. Ordb.: kladd, sudd, slarver.
4 Man behöver alltså icke, med Levander, sätta * för ordet.
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Jag ber dock härvid få påpeka, att i det jag aa s. 16 not 6 hänvisat till fvn. Piarka 'träta, strida', jag i min egen framställning inneslutit möjligheten av den specialutveckling pj > fl
(liksom i det bekanta fallet fvn. Jiél - nsv. fil), vilken av MoUer
och Levander mera uttryckligt ifrågasatts. Huvudskälet varför
jag icke gick fram på denna bog, låg i den alltjämt besvärande omständigheten att för bygdboöknamnet saknas de variantuttal tjärrg- tjärrk- som med undantag för Färnäs (: fjärrga)
äro de normala hos motsvarande verb. Men divergensförhåD
landet kan väl tänkas bero på tidig stereotypering av inbyggarnamnet just i form med (k- >) fl-.
Ifråga om Vättnäs menar Levander, att den ponerade utvecklingen *Vtvtjances > vett- enklast skulle förklaras så att i ett
*vättja.-, med förlängt t liksom i ovansilj. nä,ttja 'talgbildning på
inälvor', j efter synkoperingen bortfallit genom trekonsonantismens verkan i ett associationslöst namnelement. Häremot får
svaras, att skriftbeläggen (wette- 1528 1539 etc., Wete- 1551 1562,
väte- — wäte- wette- Watts- 1669 o. s. v.) icke synas anvisa
en sådan utveckling utan fastmer på ett tidigare stadium samma
som hos förra leden i oVansilj. netiteln 'kantrep på nät' (: nät
ja-stam!) men senare — i samband med bortfallet av det sonantiserade j-ljudet — förlängning av t framför följande n (liksom
i di. wattn jämte watn o. d. 'vatten'); såsom jag gjort gällande.
För Vättnits, som torde vara ett av Moraområdets äldsta bebyggelsenamn, får man givetvis också räkna med inverkan av s. k.
ordlängdsbalans, en faktor som icke på samma vis har drabbat
det enkla ordet nättja eller ett därmed bildat ungt och föga brukligt kompositum såsom det av Levander anförda nättjtåg (=
nättja).1 Detta senare är icke jämförelsegillt i förevarande ljudhistoriska spörsmål.
På en punkt ser sig Levander nödsakad att i recensionen ge
uttryck åt en från min »starkt avvikande uppfattning». Det
gäller definitionen av gårdsnamn på s. xvir, vari jag förklarar att detta »i sin vanliga användning icke utgör självständigt
nomen men i regel kan nyttjas som ägar- eller anläggarbeteckning för allt vad till en gård eller släkt hör (el. hört)». För byg1 Belagt endast från Sollerön.

212

BROR LINDÅN

derna Älvdalen och Våmhus, vilkas språkbruk Levander bäst
känner, vill han hävda att gårdsnamnen skulle »stå som självständiga nomina fullt lika ofta som de användas som beteckningar för vad som hör till gården». Han anför som exempel
från byn Åsen i Älvd.: norö i SWg91 - Stqn-lfäri etc., niö i
Sic' si — Sllsirattjin (Susigårdens hund) etc., östr i Timmber —
Timmbekrippör (barnen i Timbergården) etc.;1 och från byn
Indor i Våmh.: niö i Dyösa— Dpös-4nndes etc.2, lem i 4mmbiirrga
4mmbärrg-Mari etc. Jag känner väl till sådan användning av
gårdsnamn bl. a. inom gamla Moraområdet, dit även Våmhus och
Älvdalen äro att räkna. Typen på -a, vilken såvitt nu bekant
förekommer på området Älvd.—Våmh.—Orsa—Ore—Boda3 (och
utanför Dalarna åtminstone i det mot Ore gränsande Alfta inom
Hälsingland), har jag också i not på åberopad sida av DNO I: 1
angivit såsom en som går dnamn begagnad särskild form av
gårdsnamn. Den andra, oftast oböjda (artikellösa), klart elliptiska typen, vilken delvis efter vissa regler korresponderar med
a-typen inom samma område som denna men dessutom uppträder
inom Mora socken (samt åtminstone i. som ortnamn stelnade fall
inom N. Venjan4), behandlas liksom den förra översiktligt i
DNO III: 2 tillsammans med andra ellipsföreteelser i österdalska
ortnamn. Då typerna icke äro 'allmänna ens inom Moraområdet
(Mora tingslag); än mindre inom österdalarna eller Dalaområdet
som helhet, har jag icke funnit skäl räkna dem som sorterande
under gårdsnamnens »vanliga användning». Den med citerade
ord gjorda reservationen var också föranledd särskilt av känne1 För en rätt förståelse av det även nämnda upp i rIrdri Älvd. borde
Levander ha angivit kasus och genus: ack. mask. (med böjning som gård —
ehuru väl snarare älvd. by 'gård' finge anses underförstått) eller dat. fem.
(med böjning som di. urö 'stenras e.
2 Skrivn. Di-Km o. d. (med lång förra diftongkomponent) är enligt min uppfattning missvisande för Våmhus, som liksom Bonäs i dylika fall har svävande,
snarast stigande diftong.
3 I Älvdalen tycks dock typen på -a vara mindre vanlig. Ex. i Brunnsberg (ett isolerat fall?): nib" i Pålat.
4 Sådana synas vara nuv. bynamnen KIL& och Stutt, vilka torde återgå
på äldre gårdklasenamn. Betr. det förra (Knii,sebyen 1641 Db) jfr förf. i Namn
och Bygd 1949 8. 43.
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domen om nu ifrågavarande benämningsarter. Då emellertid
denna kännedom för de nordligaste bygdernas vidkommande varit
(och fortfarande är) relativt begränsad, kunna Levanders bidrag
4 alla händelser noteras som tacknämliga.

2. Vittnesbörden om ett äldre uttal (h)ä av ordet
hö n. i dalmål.
Jämte exkursiv anmärkning om förhållandet orsamål swag
(ovansilj. swag — svag) 'svalg' : orsam. -swåg •i myrkällnamnet
Havsvåg 'llavsvalg'.
I artikeln »Höbod och lövlad(a)», som också ingår i mitt gradualarbete Dalska namn- och ordstudier I: 1, har jag andragit
namn- och ordmaterial som utvisar ett äldre ljudlagsenligt uttal
(h)dbud av ordet höbod 'hus för förvaring av hö vid slåttermark
eller fäbodställe' och samtidigt framhållit andra omständigheter
som tyda på att vi i dalmål förr haft ett genuint uttal (h)å av
ordet hö. En av de andragna språkformerna är
logiskt
viktigaste beståndsdel i en på en kölbod i västra Älvdalen påträffad runinskrift, som enligt Lars Levanders läsning i Fornvännen
1910 s. 166 skulle lyda: ien, am uid uerid og gart set bude i juli«
1681. . . 'här ha vi varit och gjort Säboden i julius 1681. . .' men
där jag för ett meningslöst eller svårförklarligt så buds 'Säboden'
i stället vill läsa hit buds d. v. s. *Mbiih 'höboden, en höbodn- alltså med uppfattande av runtecknet 1 såsom ett ofullbordat
h (*) med korsritorna bortglömda, ev. vid uppteckningen otydliga.2 Redan vid min disputation i dec. 1947 (jfr ovan) tillkännagav dr Levander sitt ogillande av detta mitt förslag till förbättrad läsning av runstället ifråga, varvid jag försvarsvis underströk att opponentens läsning icke gav någon rimlig mening.
1 Om användningen i dalmål av bestämd form i betydelse = obestämd
se förf. DNO I: 1 5. 137 not 3 m. anf. litt.
2 Att märka är — såsom jag a. st. påpekat — att för 8-ljud i samma inskrift användes dels tecknet 11 (2 ggr) och dels + (1 g.).

214

BROR LININ

årgång 1948 av denna tidskrift har nu Levander publicerat
ett inlägg med titeln »Kan man i dalmålet konstatera ett äldre
uttal (h)ii av hö n.?», vari han söker hävda att vi icke skulle ha
några »fullt övertygande tecken, som tyda på ett dylikt uttal».
Och läsare, som icke ha tillfälle att jämföra min och L:s framställningar eller göra sig omaket att pröva hållbarheten av hans argumenteringar och löst framkastade motförslag, torde därav lätt
få uppfattningen att jag i vissa avseenden skulle ha misstagit
mig eller att mitt material icke skulle vara beviskraftigt. Jag
ser mig därför nödsakad till ett detaljerat bemötande av Levanders kritik, varvid jag även måste påtala ett par betydelsefulla
förtiganden() eller förbiseenden från hans sida.
Beträffande ortnamnen Äbu i Soll och Åka i Mora förklarar
sig Levander icke känna till naturförhållandena på de trakter
det här rör sig om men föreslår »att till övervägande upptoges
även den möjligheten att de båda bod-namnen som förra sammansättningsled innehålla det ännu på 1940-talet i Älvdalen
fullt levande appellativet 4'6 f. 'högt liggande, trädfattig hed'»,
ett ord som motsvarar fvn. hc'eö no. di. hed — hcedd 'hoifjeldsvidde,
hojde; kulminationspunkt, stigningens top' och som synes ingå
i det bekanta älvdalska fäbodnamnet ödbilöar, kartornas Hedbodarna? Redan en blick på generalstabskartorna med ledning
av förebragta lokaluppgifter borde ha kunnat göra det klart för
Levander, att ordet häd — i Österdalarna känt endast från Älvdalen — icke är ansättbart för de båda ortnamnen Äbu och iibud.
Båda lokaliteterna ligga på förhållandevis jämna marker. Vägen
till Garberg fäbodar i Sollerö sn förbi myren och kojplatsen Äbu
strax sydost om sjön Grunnmången har jag själv gått och funnit vara en av de jämnaste marker på hela Sollskogen. Nivåsiffrorna på kartan G96 ge också vid handen, att det här icke
kan vara fråga om någon kulminationspunkt.2 Av de i DNO
I: 1 av mig lämnade uppgifterna framgår vidare, att det icke
Fäbodstället ligger vid sydändan av en vägbildande markant skogsås
(04 — cMt o. d. enl. olika uppteckningar i SOA, Heden (1102).
2 För kulmination.spunkter i vägar begagnas i både övre och nedre Dalarna
termerna pund och pundsnagel: ortn. Pundet (talrika fall) resp. Pundsnaglen
(några fall). Dessutom i ett fall Vågen. Se DNO I: 3.
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i något av fallen kan vara fråga om gamla övergivna fäbodställen.1 Om ortsbefolkningen haft sig något bekant om dylika förhållanden här, skulle jag givetvis ha fått besked därom vid mina
upprepade förfrågningar rörande lokaliteterna. De faktiska
omständigheterna tala ju dessutom i båda fallen för att här bör
ha varit fråga om en ängbod, höbod. Av ekonomibyggnader
på skogsmark (bodar, lador o. s. v.) finnas inom alla övredalska
socknar spridda spår i ortnamn. De av mig påvisade namnen på
Lövla,d-, ovansilj. Lova- (— Lovra-) och Lovladu-, ha också av
Levander godtagits.2 Och varför skulle vi icke ha att vänta
genuina äldre former även av ordet höbod i ortnamn? Fallen
.Å:bu .24:bud kunna icke förstås på annat sätt än som äldre *(.h)libud
'höbod', och de innebära redan de enligt min uppfattning fullgoda bevis om ett äldre uttal (h,)ä, av hö i dalmål.
För läsningen sa buda av runordet 1+:13nP4 söker Levander
stöd i påpekandet av ett naturnamn Säbäcken,, vilket gäller en
bäck »från sankmarkerna på östsidan av Särnavägen... med
västlig riktning ner mot H'ållbovallen och vidare till västra Älvdalens vattensystem» och vars förled han »som en mycket lös konjektur» föreslår att uppfatta såsom identisk med no. say(d) m.
'susen, brusen'.2 Hur Levander tänkt sig, att kölbodbeteckningen
*sä :bude 'Säboden' skulle förklaras med samma
upplyser
han oss ej om; men namnet skulle väl alltså självständigt betyda
'susboden, brusboden', alldenstund ett geografiskt. samband
mellan kölboden och bäcken icke kunnat vara förhanden — vilket Levander också bör ha varit medveten om.4 Några motstycken till en sådan benämning har Levander icke heller uppvisat,
och för min del känner jag inom det område jag mera ingående
1 Det är väl denna möjlighet Levander tänker sig, när han åberopar
att jag uppfattat namnen som »snarast elliptiska». Jag hade dock menat det
på annat sätt, näml.: 'änget (myren) vid el. marken (trakten) kring en höbod'.
2 Muntligt erkännande vid min disputation.
3 Ordet soyd (— soy), smh. m. svaga verbet soyda (— soya) 'låta sjuda',
återfinnes hos Aasen s. 793.
Boden har, enligt hans egen uppgift i Fornvännen a. st., stått »på västra
sidan om Vanån» — d. v. s. förmodligen i den stora myrslåttertrakt NV Mångsbodarna som kallas Liden (äldre äv. Vanuliden).
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undersökt (12-13 övredalska socknar) intet enda liknande fall.'
Jag tror inte heller på ett fdal. *Soy6- 'susande, brusande' som
bestämmande element i namnet på en bäck, vilken går fram i på
det hela taget obetydligt lutande mark — vid korsningen med
Särnavägen övervägande myrlandskap. Bäcknamn, som syfta
på vattenbrus, förekomma naturligt nog blott i mera starksluttande terräng. Som exempel från Mora tingslags område kunna
anföras: Fisbäolo fy- (utfallande i en älvslänt) Mor. — jfr uttr.
ä föjs 'det väser, pyser (ex. i elden)', Frasbäck 4 st. (alla i bergsterräng) Mor., Vällbäck (till Venjanssjön utför brant sluttning)
Mor. — av adj. väll 'gäll, högljudd': jfr äv. Gopal(d)- Gdpaldän
(i sitt sluttande nedre lopp tidvis starkt forsande) Mor. — av
*Golp- el. *Galpald-.2 En ordbildning på verbet sjuda skulle
f. ö. knappast ha varit ändamålsenlig som särskiljande bestämning för ett bland andra av naturen rinnande och rörligt vatten.
Fullt rimlig är däremot en form av samma verb (infinitiv) i fallet
Sjudkä,lla szkce4-, liten källa med sjudande vattenrörelse vid
Garberg i Älvdalen — det enda namn på verbet ifråga som upptecknats i området. För fallet Säbäcken silbakqn finns en annan
och mera träffande förklaringsmöjlighet. • Vattendraget bildar
vägledare från Särnavägen västerut till och över de stora Ransisjöarna (Glyfjärden och Ransi). Såsom av kartan G107 framgår,
följa både sommar- och vintervägar bäckens lopp; och namnet
är säkerligen liksom många andra i samma trakt av gammalt
datum.3 Något hinder behöver därför ej möta att i Sä- se gen.
pl. av det allmännordiska ordet sjö (urn. *saiwa-), vilket enligt
1 Däremot förekomma namn som ange byggnadssätt eller ägare, ex. Lillbod (nu traktnamn) Mor.—Venj., Härdölbod 'härdölarnas bod (vid Jämtmot)'
Mora Finnin.; Ladu Låss 'Lars lada' Venj.; Knagglövladan (: gårdsn. Knagg)

Mor.
2 Närmare om fallen i DN() II: 2 B-C. Betr. Vällbäck : di. vän no. kvell
fvn. hvellr märk skrivningen hwella beck 1550 Db (DNO I: 1 s. 159).
Den strax norr om Bunkris upprinnande men norrgående (Västra) Rödhällan omnämnes i biskop Sigurds av Hamar råbrev 1403. De bevarade avskrifternas Randellobäck o. d., som spökat i gränshandlingarna långt in i nyare
tid, beror nämligen utan tvivel på felläsning (med n för u) av fno.*Raud(h)ello
bwkk 'Rödhälle bäck'. Betr. namnåldern häruppe jfr f. ö. förf. i NoB 1949
s. 45 ang. Knä(r)-systemet i Älvd.
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min mening också (med en sammandragen genitivform sä>r-

< *s(kvar-) innehålles i det närmast på ett inbyggarnamn (fnord.
*sjrar för *s&varar — an-typ) grundade sockennamnet Särn,a.1
Säbäcken bår betyda 'bäcken som leder (följes av väg) till sjöarna'.
Motivet synes mig här ligga nog klart till för att kunna ta udden
av en eventuell icke alldeles träffande invändning, att kompositionsformen av sjö (i singularis)2 annars i Ovansiljansområdets
ortnamn brukar vara Sio- Sior- (Sin- Siur-). Det kortstaviga
'sjö' också naturligare.' I
uttalet blir ju med förklaring ur
själva verket ha vi i namnet Sä,bäcken ett annat märkligt exempel på att en ålderdomlig form av ett av språkets vanligare ord
lever kvar i en gammal sammansättning, och namnet kan sålunda indirekt även tjäna som stöd för ordformen *hä,bud.
Avgörande för frågan om runinskriftens 1+:1MD,I är emellertid ett annat förhållande. I utsagon ien, am uid uerid og gart .
fordrar satssammanhanget ett appellativ som objekt; ett
namn är här logiskt omöjligt. Såsom jag framhållit i DNO I: 1
s. 137 not 2, kan en kölbod heller icke tänkas ha haft ett proprietetsnamn redan vid tiden för (eller före) sin tillkomst. —
Följaktligen får det anses vara ett förhastat omdöme till Levanders förmån, när i tidskriftsresumén s. 180 säges att »M. Levander
a montM que d'autres noms de lieu de la Mgion de Älvdalen compos& de Sä- (Säbäcken) sont en relation avec le nom de lien en
Hå- que M. Lindén a construit . . .» och att »ce nom n'apprend
done rien sur la prononciation du mot liii»!4 Man frågar sig också,
varför hä, : bude skulle anses vara mera konstruerat än sä, : bude,
när det bara hänger på sättet att läsa en runa utan bistavar
i För inbyggarnamn på -ar-genitiver (ndal. sju garar, vikarar o. s. v.) se
förf. DNO I: 1 s. 151. Och jfr min framställning i art. Dalarnas ortnamn,
Svensk Litteraturs verk om Dalarna (under tryckn.).
Exempel med pluralt motiv synas icke förekomma utom i här ifrågav.
fall.
3 Ord på lång vokal i förledsställning anta gärna kortstavig betoning.
Jfr Levander Dalmålet I s. 64.
4 Att jag med hö: bude icke menat ett ortnamn (»nom de lieu en Hd-». . .
»e,e nom») utan ett appellativiskt talspråksord, bör ha framgått redan av min
avhandling a. st.
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(1), vilken icke i samma inskrift förekommer använd liktydigt
med 2.1
Vad så angår den av mig i Morabyn Färnäs på 1930-talet
upptecknade ordformen äbud (i av gammalt folk hörda uttryck
såsom i am aft ä,budi dan 'vi ha haft höbod(en) där'), bör den
otvivelaktigt också tillmätas bevisvärde.2 I annat fall skulle
mycket av det material, som finns i Dalmålsordboken — och
åtm. beträffande Ovansiljan mera av andras än av mitt — få
betraktas som osäkert.
Av de i min avhandling andragna ord, som drabbats av Levanders kritik, återstår nu formen Mke för kölhö, vilken av
mig upptecknats 1934 i Slättberg i Orsa. Uttalet med öppet
ä-ljud vill Levander förklara som beroende på ett slags förskjutning av det genom' delabialisering av ö uppkomna e-ljud som i
Orsamålet numera normalt tillkommer ordet hö.3 Argumentet
är ohållbart. Några exempel på förskjutning av långt e-ljud
mot g finnas icke vare sig hos Boöthius, Orsamålet s. 39, dit
Levander hänvisar", eller i Levanders egen ljudlära Dalmålet I;
än mindre på förskjutning mot g. En annan sak är att a som
kort ljud (i bast 'bäst' m. m.) kan närma sig ce — enligt Boöthius
a. st. Det är för övrigt att märka, att jag i mina uppteckningar
inom Ovansiljan inkl. Orsa i regel har använt tecknet ce för
ä-ljud likvärdiga med det som motsvarar forndalskt oy och som för
Orsas och Älvdalens vidkommande av andra forskare brukat
tecknas med a.3 En förväxling av ett e-ljud med sådant ä är
otänkbar, isynnerhet som i ordets förled finns ett mot rsv. ö
normalt svarande e-ljud och skillnaden mellan e och ce (a) ju är
avsevärd. Med hänsyn till den stora betydelse myrslåttern haft
i Orsa, är det inte märkvärdigare, om ett ålderdomligt uttal av
ordet kölhö med -(h)ä, hållit sig kvar i dialekten än att t. ex. av
adj. hög superlativen i älvdalsmål heter ägst i uttrycket ågst
1 Om

inskriftens 8-runor (II — +) se not 2 å s. 213.
en not erkännes den av Levander vara »beaktansvärd*.
3 1 resumén: »un oas de glissement de la voyelle finale de e ( < ö) en ib.
4 Ej heller s. 35 f, där E motsvarande rsv. ö behandlas.
5 För Orsa jfr Boöthius aa s. 94.
2 I
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nO4 mot annars numera allmänt ögest. Ett annat ord, vars orsauttal måhända med BoRhius (Orsam. s. 36 — ej noterat av
Levander) utvisar den gamla inhemska formen av hö, är växtnamnet ors. ånDst 'kungsljus', som redan av A. Noreen (Dalmålet 2 s. 88) sammanställts med hömjölke. Detta brukar annars
avse Epilobium angustifolium (Lyttkens Svenska växtnamn
s. 527 530), med vilken kungsljuset ju har en viss likhet till växtsätt och storlek.
Eftersom Levander ändock — bakvänt nog — tycks räkna
det som en »vida större djärvhet» att anta ä-ljudet i sammansättningen tjelä representera en direkt utveckling av oy till ä (annars
normal även i Orsamål) än att uppfatta det som beroende på
en (i målet icke annars uppvisad) ljudförskjutning, vill jag framhålla ett annat intressant exempel just från Orsa på att efterleden i en stelnad sammansättning kan bevara ett äldre ljudlagsenligt vokaluttal som det nutida vardagsspråket ej känner. På
Maggås hemskog finns en myrkälla med namnet åfswg.ig, i uppteckningar angivet med uppslagsformen Havsvåg.' Området,
där källan ligger, beskrives som »en bottenlös myr med gungfly
flytande på vatten.., en underjordisk liten sjö». Källan själv
har på grund av det märkliga naturförhållandet trotts stå i underjordisk förbindelse med större vatten.2 En kalv, ,som gått
ned sig i Havsvåg, säges ha flutit upp i den c:a 2,5 km. därifrån
avlägsna Södra Fåsjön. Källnamnet är utan tvivel att sammanhålla med no. sjön. Havsvelgen (i Vardal), »ein °fliten myrputt
vest for Elsjoen»3, vilket utgöres av ordet no. di. h,avsvelg 'hvirvelstrom i havet, malstrom (tildeels fabelagtigt om et sveelg, hvor
havet skulle lobe ud i ebbetiden)', 'malstraum, hol som dreg allting aat seg; äv. storzeder'.4 I ors. Havsvåg ser jag ett forndalskt
Havsvalgh med samma betydelse som no. havsvelg; och denna
härledning styrkes av det faktum att från Sollerön och Älvdalen
B. Granholm uppt. 1946; äv. seminarieuppsats vårt. 1949, SOA.
Liknande folkföreställningar rörande vatten känner jag från Sollerö
socken (här: Gesundkällan—Siljan och Siljan—Mälaren).
3 Indrebo Norske Innsjonamn I s. 88.
4 För de litterära källorna se Indrebo a. st. Jfr även da. havsvcelg n. 'havsvirvel, havsdjup' — goda exempel hos Molbech Dansk Ordbog (1859).
1
2
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föreligger ett appellativ n. iivsvfig Soll. åvsycig Älvd. med betydelsen 'ifr. om mat el. dryck omåttlig varelse, glupsk person',
vilket är att uppfatta som hav8va1g.1 Det enkla ordet svalg är nu
i Ovansiljansmål känt med formerna svag (Son. Ö. Mor.) — swag
(Ors. Or. Våmh. C.V.Mor. Venj. Älvd.). Formförhållandet, som
bildar undantag från regeln att fdal. ä övergått till å-ljud framför
gamla 1-förbindelser (jfr Öv.VDal. svå(), beröres av Levander
i Dalmålet I s. 95, där det heter: »I fråga om det ensamstående
OvSi swag n. 'svalg', Bon. Ors. pret. swag 'sväljde' sökes orsaken till den uteblivna övergången ä > å (jfr ÖVd) nog enklast
i det omedelbart föregående w, vilket synes ha en särskilt stark
förmåga att hindra en följande vokals »normala» utveckling».
Orsanamnet afswåg visar nu emellertid, att också ordet svalg
förr haft ett ljudlagsenligt uttal i Ovansiljan, och orsaken till
det nutida med a får sökas i någon annan omständighet än att
vokalen omedelbart föregås av w: antingen riksspråkligt inflytande eller också och kanske hellre — eftersom svalg icke är ett
»kulturord» — förnyande inverkan från 3.-5. klass starka verbtematas delvis levande vokalväxling e—a (närmast då alltså på
verbformen pret. svalg : swag etc. efter vilken det likalydande substantivet sedan kan ha rättat sig). För att redan på förhand
bemöta en tänkbar invändning från Levanders sida även i fallet
ors. afswåg Havsvalg, ber jag få påpeka att det dialektord våg
'vik, utvidgning av å eller älv etc.' som ingår i vissa svenska
ortnamn2, på grund av naturförhållandena här ju måste anses
lika uteslutet som rsv. våg 'bölja'.
I det föregående har jag besvarat Levanders mer direkta
kritik mot min framställning rörande höbo d etc. Återstår att bemöta hans förtiganden eller förbiseenden.
Med tystnad förbigår Levander, att jag i närmast föregående
artikel »Ästas- Ästä(s)-» har påvisat en namngrupp inom Ovansiljan, återgående på äldre *Hästads- *Hästäd(s)- : appellativiskt
1 I Dalmålsordboken, ULMA, uppsattes ordet på sin tid provisoriskt
under uppslagsformen *avsvag med hänvisning till prefixet fsv. of- (af-) 'alltför mycket'. Formen bör ändras till havsvalg.
a Se J. Sahlgrens uppsats gTedevåg> i Namn och Bygd 1946.

222

BROR LINDÅN

*höstad — -städ med bet. 'ställe där man brukar skörda (mycket)

hö' eller 'där man sammandrar och hässjar hö'. Något annat än
hö- fdal. hoy- i förleden kan det här icke vara fråga om. Fakultetsopponentens mening, att namnelementet Ästas- etc. lika väl
hade kunnat förstås som ett *00,staös- etc. : fvn. eyöistaör
no. oydestad 'et ubeboet, forladt eller folketomt sted' (Aasen),
måste av läges- och sakskäl' bestämt avvisas, vilket också på
tid och ställe skedde.2
Levander synes heller icke ha fäst något avseende vid att
jag i art. »Höbod ...» s. 138 beträffande det enkla ordet h,ö:s
historia i dalmål vidare hänvisat till i DNO II: 2 A kommande
framställningar rörande sjönamnen Hiisejen och Ätjärne. Eftersom hänvisningen icke respekterats, ser jag mig tvungen att
här förhandsvis meddela innehållet i antydda undersökningar.
För en större sjö på gränsen Venjan : Malung gäller namnet
Hä,s(e)jen Hässingen hbykn h&sayfn o. d. Öv.Venj. hieshees,gi2n Mal. , es s2n45.cen Ne.Venj. Det skrives: Häsiön c:a 1640
(Arfwedssons karta) LSA; HäBöyen HeBejen 1646, Häsiöön
1652 — -sjön 1655, Häsen 1656 ULA: Db; Häss Siön 1656, Hessiön
(och Hessiö wisen) 1752 FLK; HeBien (el. -dn? — vokalen efter
B ändrad!) 1735, Häsäjen 1776 1782 ULA: Lagfartsh.; Häsjön
1797 KRA: Hermelins arbetskarta; Hessjön Hessingen Aros
Venj, Hässjön — Hisingen ArosMal; St. Hässingen 0-95, St.HesDilla Mis(e)jen Hässingen, mindre sjö
singen GkNO.
norr om den stora = L. Hässingen 0-102, L. Hessingen GkSO.
Samma sjönamn innehålles i marknamnet Häsjeborn
landparti mellan Ogviken av Venjanssjön (Ogströmmen)
och St. lläsejen.
Av uttalsformerna för sjönamnet är Övre Venjansformen,
som utmärkt överensstämmer med de äldsta skriftbeläggen, upKanske även accentskäl. Vid bortfall av å framför s brukar näml. akut
accent uppkomma på långvokaliskt ord i förledsställning; ex. sdskbt sädeslott
o. d. OvSi, vösijn Vådsjön (: vöd)nb Vådån) o. vösÅåbdtdcer Vådsjöbodarna Soll.
2 Kan här tilläggsvis upplysa, att för äldre bebyggelser som någon tid
varit och ev. fortfarande ligga öde, begagnas inom samma område namn på
Forn- (Fonn-): Fonnby obebyggd plats med odling vid Gopshus Mor., Fonnbodarna f. d. fäbodställe NNO Garberg Älvd. (uppt. B. L-n 1933 SOA).
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penbarligen också den ursprungligare. Malungsformen häs(s)injin
beror, -såsom jag redan i min gradualavhandling s. 60 och 148
framhållit, på ombildning av, det för grannborna svårbegripliga
venjansuttalet häsejenl; och Södra Venjansformen äsindjen torde
bero på partiell anpassning efter malungsmål. Namnet skulle
med normalisering av efterleden men med bibehållande av dialektal förledsform helt enkelt skrivas Häsjön (jfr f. ö. Häsiön
1640. Häsiöön 1652 Häsjön 1797). Utvecklingen -siun 'sjön'
>
-sken (variationen utbildad redan vid 1600-talets
mitt!) är en egenhet för Övre Venjan. Samma efterledsuttal
gäller för den sjö på gränsen Venjan : Älvdalen, venj. gbal-cen —
gi'sykn, som från Älvdalshåll benämnes Gessi och på normaliserad svenska skulle heta Gäddsjö-n.2
Namnet Häsjön hör till de i rättshandlingar bäst belagda
övredalska vattennamnen, beroende på att vid sjön av gammalt
har varit slogmark. Sådan har i vår tid från Övre Venjanshåll
veterligen nyttjats öster om sjön och utmed Ogströmmen, men
tingsprotokollen från 1600- och 1700-talen antyda slåtter också
väster om sjön. I dombok 1646 omtalas »ett laaB äng söder på
Blästerna wäster om HäBöyen», 1652 »1/2 laB äng wester om Häsiöön»; i lagfartshandling 1735 »ett gålf wid HeBien» och 1776 likaledes »ett (golf slog) i Häsäjen».3 Om förledens betydelse behöver man således icke stanna i tvivelsmål. Den utgöres av en genuin
äldre vehjansform hä av ordet hö. Samma namn, Hösjön, förekommer på flera ställen i Sverige, som naturnamn bl. a. i Säfsnäs sn i Dalarna och som bynamn i Burträsk sn i Västerbotten
— byn är känd för sina otaliga höhässjor. Till yttermera visso
kan framhållas, att Venjanssjön Häsejens flacka (mest av myrmarker bestående) omgivningar icke ge oss den ringaste anledning att som alternativ räkna med det från älvdalsmål kända
ordet häd 'högt liggande, trädfattig hed'; se G95!
1 I Malung finnas vattennamn på -ingen: Rönnh,ällingen = Rönnhällsjön
0.8. V.
2 Samma namn (Gessi Gässi — Gässen) finns i flera upplagor inom gamla
Moraområdet, ett annat Gessi även i Älvdalen (G107). Jfr här äv. MÖSSi
nmsv. Mörtsj ö.
3 Orden golf slog supplerade ur det föregående. Betr. dal. golv = hässjegolv hänvisas till Dalmålsordboken samt förf. DNO I: 3.
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Fig. 2. Nordändan av Atjärne 'Hötjärn' vid Bonäs i Mora.
Sommaren 1939.

Namnet Häsejen Iläsjön 'Hösjön' — med 1600- och 1700talsformer som verka såsom tagna direkt ur munnen på ortsborl —
innebär också bevis för att uddljudande h aldrig (eller i varje
fall icke i nyare tid) har varit förstummat i Övre Venjansmål.
Levanders framställning i Dalmålet II s. 31 är icke hållbar.2
Ett annat vattennamn, som icke synes gå att förklara med
— &154n(e)
något annat ord än ä. dal. (h)ä 'hö', är Ätjärne
sjöliknande större tjärn väster om Bonäs i Mora vid rå mot Våmhus.3 Vid tjärnens norra ända har man förr och ännu i mannaminne brukat slå. Att gräsväxten här numera är mindre rik
Av tingsprotokollen framgår också, att venjansbor personligen inställt
sig vid förhandlingarna.
2 Uttalet wånn för horn utgör intet bevis på h-bortfall framför vokal utan
är att förstå som utvecklat ur *h on i full analogi med kwånn < kuonn för
korn. I förbindelsen hu- (hw-) bortföll h allmänt i Ovansiljansmål liksom mera
allmänt i svenska redan på 1.600-talet, vilket framgår av omvända skrivningar
med hy- (hw-) för v- (w-) — se t. ex. Sam. P. Elfvings bröllopsdikt 1668 på
älvdalsmål (Hesselman Nord. texter o. undersökn. 10 s. 1 ff).
3 Det skrives felaktigt med Ä- på G103 och GkNV.
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(jfr dock fig. 2), lär bero på att trakten för skogväxtens skull
har torrlagts genom dikning. Det är att märka, att någon ö
icke finns i Ätjärne och att omgivningen är alltför jämn och låglänt för att det ovannämnda älvdalska kid skulle kunna föreligga.1 Benämningen Hötjärne passar här f. ö. mycket bra med
hänsyn till att närmaste jämstora vattensamlingar heta Musi
d. v. s. Mossjö2 och Lintjetrne3; hela gruppen är namngiven från
Bonäs. Med härledning ur fdal. Hoy- > Hd- bildar Ätjärne i
Mora ett motstycke till bl. a. Hötjärn i Svärdsjö (allan höötiernan 1464 DD 1 s. 115). Naturnamn på Hö- finnas f. ö. på flera
håll även inom Övre Dalarna: Häjmyren (äv. fäb.) i Transtrand,
Hybble/Kv, och Hymyrarna i Malung, Höviken (av sjön Grycken)
i Nås o. s. v.; och man har ju all anledning vänta sig dylika namn
(äldre Ha- — Ä- jämte yngre Hö- — Ö- — E-) också i Ovansiljansområdet.5
Sammanfattningsvis får alltså sägas, att det genom ett ganska
rikt material (ortn. Äbu, Äbud 2 st., Ästas- Ästäs- 4-5
st., Häsejen och Ätjärne; app. åld.mor. äbud-i, älvd. *häbude,
ors. tjelei och möjl. limötj) är ådagalagt att ordet hö i Ovansiljansmål förr ljudlagsenligt uttalats (h)ä. Och varför skulle vi
för resten icke ha att räkna med detta? Något bärande skäl att
betvivla förhållandet finns icke.
Uppsala i april (och juni) 1949.
Marken väster om Ätjärn kallas Faluträdet på grund av att den i sin
jämnhet befunnits likna den gamla marknadsplatsen i Falun. Man säger i
Bonäs: lliat som ce Parittrtgi(e) 'slätt som ett F.'. Jfr DNO I: 2 s. 52 ff.
2 Här har man i strandkanten tagit s. k. källmossa till täckningsmedel
för tjärdalar m. m. (Bonäs).
3 Här har man rötat lin (Bonäs).
4 För utvecklingen av fdal. ey i vederb. bygdemål jfr Levander Dalmålet
Is. 210 ff.
5 Yngre sådana fall äro: Höbeieken (ett lass slog wid hö bäcken 1776 Lagf.)
i Venjan, ()myr i Mora och ötjärne (äv. kallad Grästj.) i Älvd., Ebjar (-berg)
2 st. i Orsa.

15-496310 Svenska Landsmål 1950

Några få ord.
ÅN LARS LEVANDER

t.

Med glädje erfar jag, att Bror Lindén nu frångått sin tolkning
av 1-runan i ordet I+:ghDA i en kölbodsinskrift från Älvdalen
som h och övergått till min gamla tolkning av runan som s.
Frågan är då: hur skall man fatta detta scr- i bodens namn
och det därmed sammanhörande Stbekhn? När jag
för omkring 45 år sedan första gången hörde namnet Sebekhn,
tänkte jag genast: »Här ha vi ju isl. sc'er 'sjö'!» Man resonerade
så på den tiden. Sedan ha vi ju blivit försiktigare. Svårigheten
att antaga en förra ssgsled se- 'sjö' ligger, som Lindén antyder,
däri, att — såvitt känt — alla övriga älvdalska namn på 'Sjö'ha formen
Sammanställningen med sockennamnet Bärm&
blir inte heller lätt, då den älvdalska formen av detta ord är
Sjöi'ro. LindMs förklaring är emellertid tilltalande, och den borde
kunna accepteras, om det först undersöktes, huruvida andra &inamn finnas på någorlunda nära håll. Enligt Hesselman (SoS
V 112) ger det gamla aiw i hela Norrland, övre Dalarne och med
all sannolikhet i Uppland ett starkt slutet e-ljud, så att t. ex.
'sjö' uttalas se.' En titt i de vanliga norska ordböckerna ger
närmast det intrycket, att &y-formerna i ortnamn äro mera sydvästliga (Setesdal, Telemarken). Senare uppteckningsarbete kan
emellertid ha gett andra aspekter på materialet, och det vore
önskvärt, att någon ortnamnsforskare gjorde frågan om &rformerna till föremål för en undersökning, som givetvis bör
sträcka sig över hela mellersta Skandinavien.

sno,

1 Jfr

F. Hedblom Bynamnet. Se i Ortnamnssällsk. i Upps. årsskr. 1945.
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Så till frågan om ett ev. äldre uttal ä av 'hö'. Lindkns grunder
för antagande av ett dylikt uttal äro trenne: 1. Ortnamnen .21:bu
i Soll och Äbud i Mora. 2. Uttalet tjC/Ci 'kölhö' i Orsa. 3. En i byn
Färnäs i Mora upptecknad andrahandsform Cbud 'höbod', om
vilken i »Dalska namn- och ordstudier» s. 138 säges: »Min sagesman — — visste sig med bestämdhet ha hört uttryck som i am
alt äbudi dan» och i genmälet här ovan s. 93: »äbud i av gammalt
folk hörda uttryck såsom i am att iibudi dan.»
För den, som skriver dessa rader, blir problemet rent praktiskt: bör Dalmålsordboken ta upp formerna d 'hö' och (bild
'höbod' vid sidan av de annars i Ovan-Siljan allenarådande
ö och irbitd?
Att jag ställer mig tveksam — om ock ingalunda avvisande —
har följande orsaker: 1. Ortnamnen kunna tolkas olika och äro
ej att jämställa med de klart konstaterade appellativa formerna.
2. Orsaformen tjnd 'myrhö' bör bedömas mot bakgrund av
följande uttalanden av J. BAthius i »Orsamålet»: »Ibland kan
det (a) dock närma sig ce» (s. 39) och »I Skattungbyn närmar sig
a däremot mycket till cc» (s. 93). Den för upptecknaren mycket
besvärliga variabiliteten hos Orsamålets vokaler är ju känd för
var och en, som längre tider avlyssnat detta mål. 3. Om ordformen er bikt från östra Mora säger Lindén: »Den bör otvivelaktigt
också tillmätas bevisvärde. I annat fall skulle mycket av det
material, som finns i Dalmålsordboken — — — få betraktas som
osäkert.» Detta uttalande finner jag synnerligen tacknämligt;
det ger mig nämligen anledning att med några ord belysa ett
kanske alltför litet känt moment i Dalmålsordbokens arbetsmetodik. Principiellt söker Dalmålsordboken (jag talar givetvis
om det under utarbetning varande tryckmanuskriptet, ej om
*halvfabrikatet» i- oktav- eller sedesform) sovra sitt material
så, att den endast upptar sådana ord och ordformer, som av en
modernt skolad upptecknare noterats efter en sagesman, för
vilken ordet eller ordformen är så levande, att den tillhör hans
naturliga vardagsspråk. Detta har -- för att välja ett expressivt
exempel — lett till, att bl. a. Carl Säves för sin tid förträffliga
uppteckningar av dalmål, gjorda på 1840- och 1850-talen ej utan
efterkontroll ingå i ordboken. Till och med Adolf Noreens, den
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förste moderne upptecknarens, ordlista från 1883 har till allra
största delen efterkontrollerats.
När en upptecknare skrivit t. ex. »enl. uppg.», »N. N. :s far sade
så», »gammalt folk sade» etc., vad händer då? Jo, ordet eller ordformen jämte de ord, som ge uppteckningen karaktären av andrahandsuppgift, gå genast in i en s. k. kompletteringslista i och för
förnyat letande och hörande, och detta ej blott i den by, där uppteckningen skett, utan även i grannbyarna. Detta är vad som
gjorts även med Lindkns uppteckning erbfid. På kompletteringslistan uppmanas kontrollupptecknaren att söka efter denna
variant (vid sidan av den vanliga formen rbiid) ej blott i Färnäs,
där den upptecknats, utan även i grannbyarna Nusnäs, Vattnäs,
Bergkarlås och Risa. Av denna kontrollundersöknings resultat
blir det sedan beroende, om en variant erbfid upptas i Dalmålsordbokens manuskript eller ej. Givet är, att — vare sig slutresultatet blir positivt eller negativt — under uppslagsorden hö
och höbod hänvisas till den i ärendet förda polemiken.

Beriktiganden rörande Lars Levanders
»Några få ord».
AV BROR LINDÅN.

Det är icke lätt att förstå, hur Levander av min framställning
ovan s. 213-225 har kunnat få den uppfattningen, att jag skulle
ha »frångått min tolkning av I -runan i ordet i+ : BIN i en
kölbodsinskrift från Älvdalen som h och övergått till hans
gamla tolkning av runan som s». Med bemötande punkt för
punkt av Levanders kritik i Svenska Landsmål 1948 har jag ju
tvärtom yttermera poängterat det omöjliga i att uppfatta runan som s och att sammanställa kölbodbeteckningen med det i
annan trakt befintliga örtnamnet Säbäcken.
Jag ser mig också nödsakad ånyo vända mig mot Levanders
missvisande citering av mina grunder för antagande av ett äldre
uttal (h)li av ordet 'hö' s. 227 upptill, där han — utom den omtvistade älvdalska, runinskriftens I4 : BrN - har förbisett
även följande av mig framhållna språkformer: ortn. ÄstasÄstä(s)- 4-5 st. i Ovansiljan, sjön. Häsejen 'Hösjön' i Venjan
och Ätjärne 'Hötjärn' i Mora, växtn. ors. ä,mötj 'hömjölke'.
Beträffande orsamålets kvaliteter av e- och ä-ljud, som åter
förts på tal, är gentemot Levanders framställning att märka, att
t,„ (som enligt Boöthius Orsamålet s. 39 ibland kan närma sig
w) »förekommer växlande med e som långt, eljest blott som
kort». Något tillnärmande till w av långt e-ljud är icke hos
Boöthius angivet, och ordet hö i dess från riksspråket med
ö-vokal inlånade yngre form uttalas i Orsa delabialiserat med
rent e-ljud (Boöthius aa s. 36)! Den av mig i Slättberg Ors. upptecknade ordformen tjelä 'kölhö' med ett öppet ä-ljud (te ), som
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stämmer med BoUhius' uppgift aa s. 93 om a> ce och icke gärna
kan bero på hörfel för e, torde därför alltjämt kunna och böra
antagas representera ett äldre i stelnade sammansättningar kvarlevande ljudlagsenligt uttal (h)ii av ordet 'hö'. Ungefär samma
påpekande har redan gjorts ovan s. 219, men också detta har
tydligen gått Levander förbi. Då polemiken från motpartens
sida sålunda icke blivit förd med tillbörlig noggrannhet, skulle
jag nu under alla omständigheter ha funnit det meningslöst att
fortsätta den.
Uppsala i oktober 1950.

Undersökning av svenska dialekter och folkminnen
1948-49.

Landsmåls- och Folkminnesarkivets i Uppsala
årsberättelse 1948-49.
AV DAG STRÖMBÄCK.

I. Översikt över ekonomi, förvaltning och personal.
Arkivets stat för verksamhetsåret 1948/49 fastställdes genom k. brev
den 4 juni 1948. Anslagsbeloppens storlek och fördelning på de olika
posterna framgå av statsliggaren för nämnda år s. 1548 ff.
Anslaget till avlöningar till icke-ordinarie personal har detta år
minskats från 125,000 kronor till 110,800 kronor huvudsakligen till
följd av att arkivchefen, som från och med den 1 juli 1948 utnämnts
till professor vid Uppsala universitet, i avlöningshänseende överförts
till universitetets stat. — Även anslaget till omkostnader visar en
minskning. Sedan den från krigsåren kvarstående bristen på förvaringsskåp för ordsamlingarna till större delen blivit avhjälpt, kunde det för
ändamålet beviljade anslaget sänkas, så att hela omkostnadsanslaget nu
stannat vid 10,200 kronor mot tidigare 11,300 kronor. — Anslaget till
insamling och bearbetning av vetenskapligt material har
ökats med 4,000 kronor till 48,300 kronor. Ökningen utgöres helt av ett
engångsanslag till inlösen av framlidne läroverksadjunkten P. E. T.
Lindkvists ordsamlingar från Gästrikland.
Till kostnaderna för undersökningen av de värmländska folkmålen
och folkminnena har Värmlands läns landsting även detta år bidragit
med 6,000 kronor.
Beträffande kostnaderna för de estlandssvenska och lapska undersökningarna se nedan kap. III.
Arkivets styrelse har under året haft följande sammansättning:
ordförande professor emeritus B. HESSELMAN intill den 1 nov. 1948 och
därefter enligt Kungl. Maj:ts förordnande professor J. SAHLGREN; vice
ordförande professor J. Sahlgren intill 1 nov. 1948 och därefter professor
E. HJÄRNE; sekreterare arkivchefen professor D. STRÖMBÄCK; skattmästare överbibliotekarien T. KLEBERG. övriga ordinarie ledamöter
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ha varit professorerna B. COLLINDER, V. JANSSON och docent 0. GJERDman samt sedan den 1 jan. 1949 professor I. LUNDAHL. Suppleanter voro
intill den 1 nov. 1948 professorerna II. SMITH och E. HJÄRNE och därefter professorerna C.-A. MOBERG och J. SVENNUNG.
Arkivets fasta personal har under året utgjorts av:

A. Arkivchef.
Professorn i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristisk, vid Uppsala universitet fil. dr DAG STRÖMBÄCK.

B. Ordinarie tjänstemän.
1. Kontorsbiträden i lönegrad Ca 8: fru GUN BJÖRKLUND. En befattning vakant.
C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ce 24.
Förste arkivarier i lönegrad Ce 29: fil. dr LARS LEVANDER, fil.
dr MANNE ERIKSSON och docenten fil. dr ÅKE CAMPBELL, föreståndare
för folkminnesavdelningen.
Arkivarier i lönegrad Ce 26: fil. lic. ERIK HOLMKVIST, fil. dr HERBERT GUSTAVSON och fil. dr FOLKE HEDBLOM, föreståndare för expeditionen.

D. Övrig icke-ordinarie personal.
Amanuenser i lönegrad Ce 24 (titel e. o. arkivarie): fil. dr JULIUS
EJDESTAM (intill den 1 okt. 1948, därefter vakant) och fil. lic. RICHARD
BROBERG. T. f. amanuens å vakant tjänst från 1 okt. 1948: fil. kand.
ÅSA SJÖDIN.
Arkivbiträde i lönegrad Ce 12: fru DAGMAR HOLMKVIST.
Arkivbiträde i lönegrad Ce 11: fröken ELLA ODSTEDT.
Kontorsbiträde i lönegrad Cg 6—Ce 8: fröken INGRID WINKELMANN.
Extra amanuens (med fyra timmars daglig tjänstgöring): fil. kand.
STIG BJÖRKLUND.
Som extra medarbetare med hel arbetstid ha under året tjänstgjort:
vid estlandssvenska undersökningen adjunkten vid Försvarets läroverk
fil. lic. NiLs TIBERG, vid lapska undersökningen fil. dr HARALD GRUNDSTRÖM och vid expeditionen (under juni 1949) fröken EVA MASRELIEZ.
För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under arkivets olika
avdelningar.

II. Samlingarnas tillväxt och användning.
Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedanstående översikt:
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lexikaliska ordsamlingar 10 bl. fol., 443 bl. 4:o, 12 bl. 8:o,
56,500 bl. 16:o samt 3 häften. Härav komma på ordregistret c:a 33,650
bl. 16:o och på sakregistret 4,138 bl. 16:o. Härtill kommer det material,
som införts på landskapsundersökningarnas oktavkort.
texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnesuppteckningar 586 bl. fol., 9,410 bl. 4:o, 65 bl. 8:o, 1 häfte och 31 bl. i
växl. format.
grammatiska uppteckningar 46 bl. 4:o och 1 häfte.
primäranteckningar 1 bl. fol., 3 bl. 4:o, 4 bl. 8:o och 83 häften.
melodiuppteckningar 76 melodier.
teckningar och skisser (separata, utom de som ingå i löpande
text) 293 bl.
fotografier 628 st. (de flesta med negativ).
Grammofonarkivet har under året tillförts 498 st. originalskivor
(30 cm) med svenska och värmlandsfinska dialekttexter samt folklig
vokal och instrumental musik. Det stora flertalet av dessa skivor ha
inspelats med lägre hastighet, 33 1/3 varv/min., varför omfånget av de
upptagna texterna är mer än dubbelt större än det skulle ha varit om
samtliga skivor inspelats med normalhastigheten, 78 varv/min.
Trycksamlingen har under året tillförts 340 accederade nya volymer samt årgångar för året av 21 tidskrifter. Förvärvet har till största
delen skett genom gåvor och byten. 49 volymer ha under året inbundits.
Antalet besök av forskare icke tillhörande institutionens personal
har varit 2,730.
Lån inom staden ha beviljats i 81 fall, varvid 205 nummer utlånats
och utom staden i 75 fall, varvid 664 nummer utlånats. Hela antalet
utlånade volymer var således 869. Av vida större omfång är det material
som expedierats till besökande forskare för användning inom arkivet.

III. Arkivarbeten och materialbearbetning.
1. Allmän översikt.
Inom arkivets expedition har registreringen av inkommande handskriftsmaterial skötts av fru HOLMKVIST. 792 nya enheter ha under året
införts i accessionskatalogen och förtecknats i topografiska registret och
personregistret. Utsända frågelistor och inkomna svar ha antecknats i
frågelistregistret. Den till arkivets bibliotek inkommande litteraturen
har katalogiserats av ERIKSSON. In- och utlåning av handskrifter och
böcker har handhafts av fru Holmkvist. Expeditionens föreståndare
HEDBLOM har vid kassaförvaltning och bokföring assisterats av fröken
WINKELMANN och taxeringsinspektör E. LILLIESKÖLD. Fru BJÖRKLUND
har bl. a. förvaltat institutionens förråd av papper och skrivmaterialier
samt handhaft lager och distribution av genom arkivet utgivna skrifter.
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Från expeditionen ha under året avsänts 2,006 brev och 995 andra
försändelser.
Ordregistret. GUSTAVSON har i sitt ordregisterarbete huvudsakligen
ägnat sig åt växtnamn. Han har under året avslutat sin excerpering av
västgöta- och östgötasamlingarna, varigenom växtnamnsregistret för
Götaland i det närmaste fullbordats. Det omfattade vid årets slut c:a
15,000 bl. 16:o. Han har vidare excerperat växtnamn ur Institutets för
ortnamns- och dialektforskning i Göteborg samlingar, 162 bl. 16:o,
och ur arkivets Närkes-samlingar, 380 bl. 16:o. Gustavson har avskrivit
Landsmålsarkivets i Lund växtnamnsregister för Sydsverige och kompletterat det så erhållna materialet med småländska växtnamn ur Uppsala-arkivets samlingar med ett resultat av c:a 3,000 bl. 16:o. För det
östgötska ordregistret har han under året utskrivit c:a 2,600 bl. 16:o.
Vid ordregistret för Värmland har fil. stud. J. JACOBSSON utfört huvudparten av arbetet. Detta har företrädesvis ägnats samlingar från norra
delen av landskapet. Värmlandsregistret uppgick vid årets slut till
c:a 40,000 bl. 16:o. Som medarbetare vid detta register har under året
också tjänstgjort fil. kand. G. KJELLANDER. Det ångermanländska ordregistret har detta år fortsatts med fil. stud. B. BENNICH-BJÖRKMAN
som excerpist. Det omfattade vid årsslutet c:a 4,000 bl. 16:o. Under
senare delen av året har ordregisterarbete satts igång för Jämtland med
fil. stud. V. REINHAMMAR som excerpist. Han hade vid årets slut utskrivit c:a 1,650 bl. 16:o. Som språklig kontrollant vid det norrländska
ordregisterarbetet har fil. lic. K.-H. DAHLSTEDT fungerat.
Sakregistret. Excerperingen av arkivets samlingar ur realsynpunkt
har fortsatts av fru GERDA GRAPE. Realkatalogen har under året tillförts 4,138 nya kort, och den omfattade vid årets slut 186,610 kort in
16:o, hänvisningskort ej inräknade. Om den påbörjade revisionen av
katalogsystemet se nedan under Folkminnesavdelningen.
De språkliga landskapsundersökningarna ha under året fullföljts efter i huvudsak samma riktlinjer som tidigare.
Dal arne. Dalmålsundersökningen har liksom föregående år letts av
LEVANDER med fil. kand. S. BJÖRKLUND som närmaste medhjälpare.
Den sistnämnde har under årets förra hälft huvudsakligen fortsatt två
arbetsuppgifter: utarbetandet av manuskriptartiklar inom bokstaven M,
vilket arbete framförts t. o. m. verbet meta, och omredigeringen av ordboksmanuskriptets tidigare artiklar i enlighet med SAOB:s system,
vilket arbete framförts t. o. m. räkneordet en. Under årets senare hälft
har Björklund dessutom såsom förberedelse till Levanders manuskriptshiviring utfört nödig bearbetning av artiklar inom bokstaven R, vilket
arbete vid årets slut framförts till ordet ryve m. Förutom nödig renskrivning och excerpering i oktavordboken, korrespondens med ortsmeddelare
och instruktion av upptecknare m. fl. löpande göromål vid dalmålsundersökningen har Björklund genomgått 7 ark korrektur till Otto
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Blixts arbete »Det gamla Grangärde». Under en del av året har även fil.
kand. Ta. TANNERHAGEN biträtt vid undersökningen. Han har genomgått och excerperat samtliga växtnamn i oktav- och sedessamlingarna
från övre Dalarne såsom förberedelse för en slutgiltig granskning och
komplettering i bygden av hela växtnamnsförrådet. Levander har
under året fortsatt utarbetandet av ordboksmanuskriptet, vilket framförts t. o. m. artikeln rumbolandssnes.
I oktavsamlingen ha under året åtskilliga nya belägg införts, men
enär excerperingen av primärmaterial i stort sett avslutats, har samlingens yttre omfång endast obetydligt ökats; antalet kort var vid årets
slut 129,000.
Gotland. Andra delen av GusTAvsoxs historisk-deskriptiva översikt
»Gutamålet» har under året färdigtryckta. Gustavson har renskrivit
egna uppteckningar och granskat inkomna samlingar samt instruerat
upptecknare. Han har vidare gjort förberedelser för en publicering av
gutamålstexter.
Gästrikland. HEDBLOM har i begränsad omfattning fortsatt sitt i
föregående årsberättelse omnämnda arbete med arkivering av den stora
lindkvistska samlingen.
Hälsingland. Som förberedelse till publiceringen av en äldre ordbok över Bergsjö-målet har HEDBLOM börjat utskrivning och analys av
nordhälsingska grammofontexter.
Lappland. Sedan några år är fil. lic. K.-H. DAHLSTEDT sysselsatt
med att på grundval av arkivets samlingar utarbeta en avhandling om
målet i Vilhelmina sn. Han har under året biträtt med granskning av
uppteckningar från landskapet.
Uppland. ERIKSSON har under året utarbetat efterskrift och register
till A. Schagerströms »Grammatik över Gräsömålet» och arbetet har i
sin helhet färdigtryckta. I efterskriften har avtryckts en av Eriksson
gjord transkription av två grammofonskivor upptagna på Gräsön 1946
efter en av Schagerströms ännu kvarlevande meddelare.
Värmland. Tyngdpunkten i Värmlandsundersökningens arbete har
detta år liksom tidigare legat på fältarbetet som inriktats på ämnesgrupper och geografiska områden som förut i såväl språkligt som sakligt
hänseende varit svagt företrädda i samlingarna. Undersökningsledaren
BROBERG har svarat för granskning av inkommande material, instruktion av upptecknare och korrespondens med ortsmeddelare. Enär hans
arbetstid i avsevärd utsträckning under året måst tagas i anspråk för
andra uppdrag inom institutionen, har fil. stud. J. JACOBSSON fått övertaga en större del än tidigare av dessa Brobergs göromål. Arkivarbetets
centrala uppgift har varit ordregistret med Jacobsson Qch fil. kand.
G. KJELLANDER som medarbetare, se ovan. En viktig punkt på årets
arbetsplan har varit grammofonupptagningarna bland de sista kvarlevande finsktalande personerna i norra Värmland, se härom kap. IV.
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Västergötland. Som frivillig medarbetare har även detta år f.
rektorn S. LANDTMANSON fortsatt sitt arbete med västgöta,sa,mlingarna.
Han har därvid huvudsakligen varit sysselsatt med fullbordande av
arbetet på en grammatisk redogörelse för västgötamålets formlära.
Sedan anslag för tryckning erhållits av Humanistiska fonden, har det
förutvarande manuskriptet omarbetats och ett definitivt manuskript
färdigställts, varpå sättningen begynts. Arbetet, som är att betrakta
som en fortsättning av J. Götlinds »Västergötlands folkmål», publiceras
i K. Gustav Adolfs Akademiens serie av skrifter. Vid sidan av detta tidskrävande arbete har L. endast i mindre utsträckning kunnat ägna sig åt
annan verksamhet i Landsmålsarkivets tjänst. Han har dock för sedessamlingen excerperat E. Lidens orduppteckningar från åtskilliga socknar
i Marks m. fl. hdr (omkr. 1,000 bl. 16:o) och för oktavordboken fil. kand.
H. Torstensons uppsats om västgötsk syntax (omkr. 150 bl. 4:o) varjämte han biträtt vid den språkliga granskningen av L. Linnarssons
arbete »Bygd, by och gård i mellersta Västergötland». Liksom under
föregående år har han dessutom handhaft en del korrespondens med
meddelare, ordnat samlingar m. m.
Ångermanland. Om ordregisterarbetet se ovan.
Östergötland. Om ordregistret se ovan. Lektor E. TÖRNQVIST har
även detta år fortsatt sin bearbetning av materialet rörande substantivböjningen i östgötskan.
Estland och Gammalsvenskby. Med fortsatt anslag beviljat
av K. Maj:t den 14 maj 1948 till K. Gustav Adolfs Akademien, har undersökningen av estlandssvenskarnas folkliga kultur fortsatt enligt den för
tiden 1.7. 1947-30.6. 1950 uppgjorda arbetsplanen. Liksom tidigare
har verksamheten bedrivits med arkivet som arbetscentral och med läroverksadjunkten fil. lic. N. TIBERG som ledare i samverkan med tidigare
omnämnda institutioner. Fru ANNE-MARIE CRONSTRÖM har tjänstgjort som excerpist vid den estlandssvenska ordboken i kortsystem. F.
rektorn G. DANELL har med fil. mag. E. LAGMAN från Rickul genomgått
manuskriptet till ordboken över Nuckösvenskan, av vilken ett parti
börjat sättas.
Skildringar av folklivet såväl på riksspråk som på dialekt ha inkommit
från ortsmeddelare representerande de flesta av språkområdets orter.
Ordboken har tillförts 3,500 nya kort. Beläggtätheten har liksom föregående år ökat vida mer än som anges av antalet nytillkomna kort.
Mycken uppmärksamhet har ägnats åt att genom synonymhänvisningar
och jämförelser mellan ord av någon inbördes relation göra ordmaterialet
tillgängligt. Under fru Cronströms medverkan har utbyggts ett system
med »nyckelord», under vilket betydelsegrupper samlas. Då arbetskraft
saknas att hålla excerperingen för sakregistret (in 16:o) i takt med accessionerna bli dessa »nyckelord» jämväl ett provisoriskt sakregister. Även
ordregistret, i vilket fru I. BAISER och fil. kand. E. LAGERGREN med-
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arbetat, infogas i valda delar i kortordboken medelst »nyckelord». Under
året har också fil. mag. S. TÖRNKVIST biträtt med vissa skrivarbeten.
Av den planerade skriftserien, kallad »Estlandssvenskarnas folkliga
kultur» (EFK), som skall utgivas i K. Gustav Adolfs Akademiens skriftserie, har första delen i stort sett fullbordats, och själva texten — fyra
uppsatser om ståndssamhället före 1917, därav två på dialekt med översättning — föreligger i ombrutet korrektur. Bidrag till tryckningen har
erhållits ur Humanistiska fonden.
F olk minne sa v delningen. Arbetet vid avdelningen, under ledning
av CAMPBELL, har bedrivits i huvudsak efter samma linjer som föregående år. EJDESTAM beviljades på egen begäran avsked från sin tjänst
som amanuens vid avdelningen fr. o. m. den 1.10. 1948. Amanuensbefattningen har sedan dess på vikariatsförordnande uppehållits av fil.
kand. ÅSA SJÖDIN. Om fru GRAPES arbete med realkatalogen se ovan
under sakregistret. Fil. kand. fru VIBEKE FRYKMAN har under tiden
17.1.-30.5. 1949 såsom tillfällig medarbetare biträtt i arbetet vid sakregistret.
Insamlingsarbetet genom ortsmeddelare har fortgått, varvid i huvudsak frågelistor besvarats. Någon nämnvärd utökning av ortsmeddelarstaben har ej kunnat göras med hänsyn till begränsningen av arbetskraft
för granskning och instruktion samt anslagens knapphet. En ny frågelista har utarbetats, M 186, »De vilda djuren i folkets tro, sed och diktning» (Sjödin). Beträffande årets fältarbeten hänvisas till kap. IV nedan.
Under en följd av år har behovet av att komplettera realregistret ofta
gjort sig påmint, särskilt när det gällt att systematiskt katalogisera
materialet från de stadsundersökningar, som företagits under senaste
årtionde. Den begynnande industrialiseringens traditioner, mera sentida
sociala förhållanden etc. ha hittills endast löst infogats i registret. En
kontroll av registret i sin helhet samt en omarbetning av ett antal
kapitel ha nu genomförts under samarbete mellan avdelningens samtliga tjänstemän. Det livliga intresse och de många studiebesök, som
från utländskt håll ägnats arkivets sakregister, ha föranlett ledningen
att påbörja en förkortad upplaga av registret i engelsk språkdräkt.
Ett omfattande arbete har ägnats granskning och redigering av monografiska och andra för publicering avsedda arbeten. Linnar Linnarssons
»Bygd, by och gård i mellersta Västergötland», del I, har utgivits i arkivets skriftserie, varefter del II omedelbart börjat iordningställas. Otto
Blixts skildring av skogsarbetet i Grangärde har upptagits till granskning.
Amanuensen vid Länsmuseet i Jönköping fil. kand. fru Aina Stenklo,
som utredigerat en upplaga av Eva Wigströms »Folkdiktning III», har
härvid biträtts med råd och granskning.
Tidvis har avdelningen medverkat i den lapska undersökningen.
Utredigeringen av den folkloristiska delen av Atlas över svensk folkkultur, som har sin arbetscentral på arkivet med Campbell som redaktör
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och vars material av uppteckningar och excerpter i sin helhet kommer att
förenas med arkivets samlingar, har fortsatts och utökats med inventeringar av svenskt sägen- och folktromaterial. Svenska litteratursällskapet i Helsingfors har genom fil. mag. fru RAGNA AHLBÄCK biträtt i
atlasarbetet. Sålunda har fru Ahlbäck på sällskapets bekostnad företagit uppteckningsresor inom svensktalande bygder i Finland i och för
besvarande av Landsmålsarkivets kartfrågelistor. Som gåva till atlasverket har sällskapet överlämnat 1,390 blad originaluppteckningar.
Slutligen har fru Ahlbäck satts i tillfälle att under två månader biträda
atlasverket i Uppsala med inventering och kontroll av folkminnesmaterial från såväl Finland som Sverige.
Lapska av delningen. Publiceringen av »Lulelapsk ordbok» av
Harald Grundström har under året fortsatts. Fascikel 4 har utkommit
av trycket och tryckningen av fascikel 5 var vid årets slut i det närmaste
fullbordad. Ordbokens författare, fil. dr H. GRUNDSTRÖM, har med stöd
av lotterimedelsanslag, beviljat till K. Gustav Adolfs Akademien genom
nådigt brev den 14 maj 1948, satts i tillfälle att med tjänstledighet
från sin prästerliga befattning i Jokkmokk bosätta sig i Uppsala och
helt ägna sig åt ordbokens färdigställande och åt övrig bearbetning av
de lapska samlingarna. Utom redigering och korrekturläsning av ordboken har han under året utarbetat ett register över norsk-lapska motsvarigheter till ord i den lulelapska ordboken samt färdigställt en uppsats om folklig tideräkning i Lule lappmark. I korrekturläsningen av
femte fascikeln har också prof. B. COLLINDER deltagit och dr phil.
A. WOLF har ansvarat för den tyska översättningstexten. Fil. dr I.
RUONG har under året vid sidan av sin tjänst som nomadskolinspektör
utredigerat anteckningar från sina tidigare resor i lappmarken. Amanuens T. SKÖLD har utskrivit lapska texter från grammofonskivor, deltagit i utarbetandet av frågelista M 187 »Lapska traditioner om årstiderna» samt skött korrespondensen med de lapska ortsmeddelarna
och granskat från dem insända uppteckningar.
Gra mmof onverksamheten. Upptagningsresorna med grammofonbilen ha fortsatts oavbrutet under sommaren och hösten 1948 och våren
1949. De längsta resorna ha detta år utförts av BROBERG. Han började
i juni 1948 en resa i norra Västergötland vilken omedelbart följdes av
upptagningar i Dalsland och Bohuslän samt i norra Värmland, där finsk
dialekt upptogs i juli och början av augusti. HEDBLOM reste under
augusti med bilen i mellersta och västra Jämtland. I juni och början av
juli gjorde ERIKSSON med arkivets äldre apparat upptagningar i Upplands kusttrakter. I september- gjorde Broberg för Landsmålsarkivets
i Lund räkning en resa i Småland och Halland, varefter upptagningarna
i Västergötlands södra delar fortsattes till den 1 oktober. I april 1949
återupptogs fältarbetet. Broberg och Hedblom reste då i Gästrikland
ocb i maj i Värmland. 1 juni gjorde Hedblom upptagningar i Dalarne.
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Arliivarbetet under vintermånaderna har, förutom katalogisering av
de nytillkomna skivorna, omfattat konservering av sådana skivor från
krigsåren, som gjorts av ersättningsmaterial och nu hotas av lagringsskador. Broberg har därvid kopierat över texten på 154 äldre skivor till
nya skivor av fullgott material. Institutionens grammofonarkiv har nu
nått ett sådant omfång, i det närmaste 3,000 skivor vid årets slut, att
frågan om skivmaterialets konservering och skivtexternas tillgängliggörande för forskningen blivit brännande. Den är för sin lösning helt
beroende av möjligheten att erhålla särskild arbetskraft för grammofonverksamheten. — I katalogiseringsarbetet har förutom ovannämnda
tjänstemän även fröken WINKELMANN deltagit.
Utgivningsverksamheten. Genom arkivet ha under året följande
publikationer utgivits: »Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1948»,
h. 1-4 (h. 253 från början Iv +188 ss.), Upps. 1948, med bilagan »Gutamålet. En historisk-deskriptiv översikt II» av HERBERT GUSTAVSON
(h. 254 från början, vii + 240 ss.), Upps. 1948. Av »Skrifter utgivna genom
Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala» har av serien A utkommit
nr 5, »Verben i överkalixmålet» av CARIN PIHL (v +164 ss.), Sthlm 1948,
och nr 6, »Grammatik över gräsömålet i Uppland» av AUG. SCHAGERSTRÖM, med en efterskrift utgiven av MANNE ERIKSSON (VII +200 ss.),
Upps. 1949 (även i Sv. Lm. 1949); vidare har av serien B utkommit nr 4,
»Bygd, by och gård. Gammal bygd och folkkultur i Gäsene, Laske
och Skånings härader I» av LINNAR LINNARSSON (383 ss.), Lund 1948,
och »Från vildmark till bygd. En etnologisk undersökning av nybyggarkulturen i Lappland före industrialismens genombrott» av ÅKE CAMPBELL (VII +272 ss.), Uddevalla 1948. Slutligen har av serien C: 1 utkommit fasc. 4 av »Lulelapsk ordbok» utarbetad av HARALD GRUNDSTRÖM
( partiet mä njärav, ss. 481-640).
2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet.
STRÖMBÄCK tillträdde den 1 juli 1948 den med chefskapet för arkivet
förenade professuren i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristisk, vid Uppsala universitet samt installerades såsom
professor den 30 oktober 1948. På grund av denna förändring i arkivchefens ställning har Strömbäcks mottagningstid på arkivlokalen begränsats till sex timmar i veckan fördelade på tre dagar, varjämte han
under en dag i veckan haft en timmes mottagning i bostaden. Som arkivchefens ställföreträdare har tjänstgjort förste arkivarien Eriksson.
Strömbäck har på sedvanligt vis planlagt och lett institutionens undersökningar inom skilda områden och f. ö. i vanlig utsträckning handlagt
löpande ärenden. Han har granskat inkommande samlingar, lämnat
instruktion åt upptecknare samt april—maj 1949 givit en kurs vid universitetet för upptecknare av dialekter och folkminnen. Om hans del-
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tagande i fältarbetet se kap. IV. Han har under året utgivit årgång
1948 av Svenska Landsmål samt lett redigering och tryckning av i arkivets skriftserie utkommande arbeten (se ovan). I Sv. Lm. 1948 har han
publicerat »Den folkloristiska forskningen i Sverige 1946-48» samt
våren 1949 utgivit arbetet »Tidrande och diserna. Ett filologiskt-folkloristiskt utkast». Dessutom har han i Svenska Dagbladet publicerat
följande understreckare: »Ketill Jämtes land» (29.7. 1948), »Härjulv
hornbrytarens landskap» (4.8. 1948) samt »Fredrik Paasche och medeltiden» (8.2. 1949).
LEVANDER, som den 31 okt. 1948 erhöll nådigt medgivande att kvarstå
i tjänst efter uppnådd pensionsålder t. o. m. utgången av, mars 1949,
vilket medgivande genom K. brev den 24 sept. 1948 utsträcktes intill
utgången av juni 1949, har under året lett dalmålsundersökningen och
därunder fortsatt utarbetandet av tryckmanuskriptet till Dalmålsordboken. Därjämte har han granskat allt sådant nytt språkligt och etnografiskt material, som han i samband med en utanför arkivtjänsten bedriven undersökning för ett verk om »Älvdalskt arbetsliv under 1800talets förra hälft» tillfört arkivet. Detta arbete har utförts med hjälp
av meddelare i Älvdalen och i samverkan med Älvdalens Hembygdsförening. Av trycket har han under året utgivit »Kan man i dalmålet
konstatera ett äldre uttal (h)ä av hö n.?» (i Svenska Landsmål 1948)
samt »Dalmålsordboken 1947» (i Dalarnas Hembygdsbok 1948).
Om ERIKSSONS verksamhet vid Upplandsundersökningen se ovan.
Han hår även detta år ägnat större delen av sin tid åt administrativa och
redaktionella arbeten. Enligt styrelsebeslut den 5 juni 1948 har han
tjänstgjort som arkivchefens ställföreträdare och under dennes frånvaro
handlagt löpande ärenden. Han har skött korrespondens, särskilt i
frågor rörande arkivets samlingar, varav må nämnas förfrågningar beträffande dialektord från• Svenska Akademiens ordboksredaktion. Han
har givit handledning åt besökande forskare och skött accederingen av
till arkivet inkommande litteratur samt ombesörjt inbindning av böcker
och manuskript. Som redaktionssekreterare för Svenska Landsmål har
han biträtt. arkivchefen vid utgivningen av årgång 1948 av tidskriften
samt deltagit i redigeringen av i arkivets skriftserie utgivna arbeten,
bl. a. Å. Campbell, »Från vildmark till bygd». Han har under året publicerat slutet av A. Schagerström, »Grammatik över gräsömålet i Uppland», vilket ingår som bilaga till Svenska Landsmål 1949 (B 51, h. 256,
s. 77-200) och därjämte som självständig skrift i arkivets ser. A, nr 6.
CAMPBELL har tjänstgjort som föreståndare för folkminnesavdelningen.
I egenskap av docent vid Uppsala universitet har han undervisat i ämnet
folklivsforskning (föreläsningar och seminarieövningar på den etnologiska
linjen). Han har fortsatt utredigeringen av den folkloristiska delen av
Atlas över svensk folkkultur (se Folkminnesavdelningen). I arkivets
skriftserie B har han publicerat »Från vildmark till bygd» samt som
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bilaga i Svensk bageritidskrift utgivit 11:te och 12:te arken av sitt arbete
över det svenska brödet. Med understöd av Humanistiska fonden företog Campbell en forskningsresa till Hebriderna i juli 1948 och med
stöd av statsanslag en resa till England i maj och juni 1949, varvid han
föreläste över svensk folkkultur vid universitetsinstitutioner i Cambridge, London och Oxford. Han har vidare hållit ett antal föreläsningar vid nomadskollärarnas kurs i Uppsala 1948.
OUSTAVSON har utom sina ovan under Ordregistret och Gotland nämnda
arbeten granskat inkommande material och instruerat upptecknare
från Gotland och Östergötland. Av trycket har han under året utgivit
»Svenska visor 1. Gotländska visor», samlade av P. A. Säve, utgivna av
Erik Noreen och Herbert Gustavson. Häfte 1, Uppsala 1949.
HEDBLOM har varit föreståndare för expeditionen och har tjänstgjort
som institutionens kassaförvaltare. Han har haft ansvaret för bokföring,
redovisningar och övriga ekonomiska angelägenheter samt som föredragande inför arkivchefen handlagt ärenden rörande administration, ekonomi och personal, utarbetat arbetsredogörelser, årsberättelse, skrivelser
m. m. samt haft den arkivtekniska vården av institutionens samlingar
av handskrifter, böcker och inventarier. Han har vidare varit ledare för
grammofonverksamheten, granskat uppteckningar från Norrland, särskilt Gästrikland och Hälsingland, instruerat upptecknare och excerpister
vid ordregistret. Av trycket har han utgivit uppsatsen »Om hälsingarnas
språk» (i Hälsingeiunor 1948).
EJDESTAM, som åtnjöt tjänstledighet för enskilda angelägenheter
under augusti och september 1948, erhöll fr. o. m. 1 oktober begärt
avsked från sin befattning som amanuens vid forkminnesavdelningen
för att övergå till annan verksamhet.
BROBERG har varit ledare för Värmlandsundersökningen, deltagit i
grammofonverksamheten och i vissa administrativa arbeten. Han har
vidare granskat det omfattande material som influtit genom den av
arkivet samt K. Gustav Adolfs Akademien och Radiotjänst anordnade
folkviseinsamlingen. Broberg har under året publicerat »The Swedish
emigration. Its romantic and psychological background», i Americans
of Swedish descent. Rock Island, Ill. 1948.
ODSTEDT har under året vidarefört sitt arbete rörande dräkt- och
textilterminologi i Dalarne. Manuskriptet är avsett att tryckas som del
4 i verket »Övre Dalarnes bondekultur».
Om TIBERGS verksamhet vid estlandssvenska undersökningen se
ovan.
Om LANDTMANSONS arbete vid västgötaundersökningen se ovan.
SJÖDIN har sedan den 10.8. 1948 varit förordnad att bestrida de med
amanuenstjänsten vid folkminnesavdelningen förenade göromålen. Hon
har bl. a. deltagit i granskningen av inkommande uppteckningar och fört
korrespondens med ortsmeddelarna samt biträtt vid redigering och kor16-496310 Svenska Landsmål 1950
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rekturläsning av Blixts bok »Det gamla Grangärde» och deltagit i arbetet
vid realkatalogen.
Alltsedan den 1.10. 1944 har f. föreståndaren för Estlands folkminnesarkiv, docenten vid universitetet i Dorpat, dr. phil. OSKAR LOORITS medarbetat vid arkivet, först såsom av Statens arbetsmarknadskommission
avlönad arkivarbetare och assistent och sedermera såsom innehavare av
stipendium för flyktingsforskare. Han har under de gångna åren bl. a.
utarbetat en större framställning »Grundzfige des estnischen Volksglaubens», varav första delen under året utgivits av trycket som nr 18:1 i
serien Skrifter utgivna av K. Gustav Adolfs Akademien. Tryckningen
har bekostats av Humanistiska fonden. Loorits har dessutom under sin
tid vid arkivet utgivit en rad uppsatser över ämnen inom baltisk och
slavisk folklore.

IV. Resor och uppteckningsarbeten.
(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen.)
Dalarne. Språkligt uppteckningsarbete med ledning av Levanders
kompletteringslistor utfördes under sommaren 1948 av lektor N. SJÖDAHL
i Äppelbo, av fil. kand. S. BJÖRKLUND i Mora och Våmhus (under juli
månad) samt den 6.8.-11.8. 1948 av fil. kand. TH. TANNEBRAGEN i Ore.
Fröken ELLA ODSTEDT gjorde under tiden 26.8.-23.9. 1948 undersökningar rörande dräktskick och textilier i Malung, Järna, Nås, Mora,
Sollerön, Älvdalen och Gagnef. Tillsammans med Tannerhagen gjorde
fil. dr F. HEDBLOM tiden 7.6.-14.6. 1949 grammofonupptagningar i
Älvdalen, Särna, Sollerön, Venjan och Orsa. På anmodan av intendenten
för Zornsamlingarna i Mora, prof. GERDA BaTHIUS, har Björklund under
sommaren 1948 genomfört en dialekt-terminologisk inventering av föremålssamlingarna på Zorns Gammelgård i Mora.
Dalsland. Fil. lic. R. BROBERG gjorde under tiden 7.7.-10.7. 1948
grammofonupptagningar i Järns, Skålleruds, örs och Råggärds snr.
Han fortsatte till Bohuslän, där han den 1L7.-13.7. tillsammans
med prof. T. JOHANNISSON gjorde upptagningar för Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola. Den 14.7.-15.7.
fortsatte Broberg arbetet i Dalsland med skogvaktare N. WIRÉN som
medhjälpare, varvid upptagningar gjordes i Artemarks, Håbols och
Vårviks snr. Wirén har under året fortsatt arbetet på sin stora ordsamling från Vårviks sn.
Gotland. Fil. dr H. GUSTAVSON gjorde i juli 1948 språkliga
uppteckningar i Norrlanda sn samt efterhörde för grammofonupptagning lämpliga sagesmän. Under sommaren 1948 har fil. kand. I. OLSSON
fortsatt sina språkliga uppteckningar på Fårön, och fil. lic. N. TIBERG
har gjort ytterligare undersökningar rörande stadstraditioner i Visby.
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Gästrikland. Fil. dr F. HEDBLOM och fil. lic. R. BROBERG gjorde
under tiden 19.4.-22.4. 1949 grammofonupptagningar i Årsunda, Järbo,
Torsåker och Gävle. Fröken VIVI WENDIN har under året gjort språkliga och folkloristiska uppteckningar i Valbo och Hedesunda snr.
Härjedalen. Fil. stud. G. JONSSON har under sommaren 1948 fortsatt sin ordsamling från Glissjöberg i Svegs sn.
Jämtland. Fil. dr F. HEDBLOM besökte med grammofonbilen tiden
8.8.-21.8. 1948 Myssjö, Ovikens, Lits, Hammerdals, Rödöns, Aspås,
Alsens, Mattmars, Mörsils och Åre snr, där upptagningar gjordes med
biträde av läroverksadjunkt J. ALDBERG (9.8.-10.8.), fil. mag. A. GUDMUNDSSON (11.8.), och folkskollärare E. GRANBERG (11.8.-19.8.). Aldberg har under sommaren gjort språkliga uppteckningar i Oviken och
Myssjö, och Gudmundsson har fortsatt arbetet på sin ordsamling från
Lit. Under uppteckningsresa i Ångermanland besökte fil. lic. K.-H.
DAHLSTEDT den 5.8.-8.8. och 11.8.-12.8. vissa byar i Alanäs och
Ströms snr och gjorde där språkliga uppteckningar. I samband med
insamling av ortnamn har arkivarie B. FLEMSTRÖM gjort dialektuppteckningar i Ragunda sn. Sedan arkivets mångårige medarbetare, folkskollärare Einar Granberg i Krokom den 4.12. 1948 avlidit, besökte Hedblom
under tiden 11.12.-14.12. Östersund och Krokom för genomgång och
tillvaratagande av hans efterlämnade folkloristiska samlingar.
Lappland. Fil. kand. T. SKÖLD vistades under tiden 3.7.-17.8.
1948 i Norrkaitums lappby, Gällivare sn, för uppteckning av lapskt språk.
I juni 1949 började han en resa till Gällivare sn för upptagning av lapska
dialekter medelst trådmagnetofon. Fil. lic. K.-H. DAHLSTEDT reste den
20.7.-31.7. 1948 i Åsele, Lycksele, Malå, Dorotea och Vilhelmina snr
för dialektuppteckningar. Nomadskoleinspektören fil. dr I. RUONG
gjorde i sept. 1948 en 14 dagars resa i Karesuando sn för färgfotografering
och uppteckningar rörande renens och den äldre renskötselns terminologi
samt besökte Jokkmokks sn, där han gjorde terminologiska uppteckningar
med utgångspunkt från färgfotografier.
Norrbotten. Fru ANNA RÖNNQVIST har under sommaren 1948 gjort
folkloristiska uppteckningar i Nederkalix sn.
Småland. För Landsmålsarkivets i Lund räkning och tillsammans
med fil. lic. S. BENSON besökte fil. lic. R. BROBERG med grammofonbilen
Gislaved i början av sept. 1948. Upptagningarna fortsattes sedan i Halland. Smidesmästare K. J. NnssoN har gjort folkloristiska uppteckningar i Hässleby, Karlstorps och Kråkshults snr.
Södermanland. Fil. stud. CHRISTINA HEDAR har under sommaren
1948 gjort uppteckningar av dialekt och folkminnen i Näshulta sn. Fil.
kand. SIGBRIT PLJENGE JACOBSON fortsatte under tiden 17.8.-29.8.
1948 sina uppteckningar av folkloristiskt och etnologiskt material i
Bälinge sn.
Uppland. Grammofonupptagningar ha under året gjorts i flera snr
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i kustområdet: under tiden 1.7.-5.7. 1948 i Hållnäs och Älvkarleby
.av fil. dr M. ERIKSSON samt i Blidö, Rimbo och Frötuna av Eriksson,
fil. dr 0. LUNDBERG och antikvarie G. HALLSTRÖM; upptagning av folkmål från Möja gjordes i Uppsala i januari 1949 av Eriksson, fil. lic. R.
BROBERG och folkskollärare J. WESTIN. Lärarinnan AGNES WESTERBERG
har under året fortsatt sina uppteckningar på Arholma.
Värmland. Fil. lic. R. BROBERG började den 16.7. 1948 en resa med
grammofonbilen i landskapet, varvid han gjorde upptagningar i V. Emterviks och Östmarks snr och instruerade ortsmeddelare på flera håll
inom området. Den 22.7. påbörjade han upptagningar av finska i Värmlands finnbygd med prof. J. MÄGISTE, Lund, som språklig expert. Under
tiden fram till den 3.8. upptogos värmlandsfinska texter efter ett 30-tal
sagesmän i östmark, Nyskoga, S. Finnskoga och Vitsand. Verksamheten
med grammofonbilen fortsattes våren 1949 av Broberg och fil. dr F.
HEDBLOM den 15.5.-21.5. i Kroppa, Nordmarks, Sunnemo, Ekshärads
och Rämmens snr samt den 22.5.-25.5. av Broberg och författaren L. BRODIN i Lysvik, Gräsmark och Gunnarskog. I anslutning till denna resa
gjorde Broberg uppteckningar av dialekt och instruerade ortsmeddelare
i Fryksände, Lekvattnets, östmarks och V. Emterviks snr. Brodin har
under nov. 1948 gjort folkminnesundersökningar i Mangskogs sn och
byggmästare E. RÖNNFORS har under en månad varit sysselsatt med
språkligt uppteckningsarliete i Järnskogs, Karlanda, Silbodals och Silleruds snr. Fil. stud. J. JACOBSSON har fortsatt det språkliga uppteckningsarbetet i Dalby, N. Finnskoga och N. Ny samt instruerat ortsmeddelare i dessa trakter. Fil. kand. B. HENNINGSSON har under sommaren
1948 gjort språkliga uppteCkningar i Eda sn och folkskollärare S. ÖVERSTRÖM har utfört en detaljerad språklig och saklig undersökning av glastillverkning i Eds sn. Under ett flertal resor har språkligt uppteckningsarbete utförts av pastor A. SANDBERG i Bjurtjärns, Lungsunds, VisnumKils, N. Ny, Väse och Fryksände snr. Kompletteringsarbeten i anslutning till ordregistret ha gjorts i övre Ullerud av fil. kand. G. KJELLANDER
och i Botilsäter och ölserud av redaktör I. SCHYMAN. Broberg besökte
den 1.9.-2.9. 1948 Storfors för att med folkskollärare A. ERNVIK genomgå vissa kapitel i hans manuskript rörande folkkulturen i Värmlands
södra finnskog. Prof. D. STRÖMBÄCK besökte 12.12.-15.12. 1948 Storfors, Karlstad och Säffle. I Storfors instruerade han dels A. Ernvik
beträffande omarbetningen av dennes nyssnämnda manuskript, dels
S. Överström för fortsatta uppteckningar. I Karlstad sammanträffade
Strömbäck med intendenten prof. Helge Kjellin för överläggningar
rörande Värmlandsundersökningen och i Säffle meddelade Strömbäck
instruktion åt I. Schyman beträffande dennes uppteckningsarbeten på
Värmlands-Näs.
Västerbotten. Fil. mag. H. MARKSTRÖM har under sommaren 1948
gjort en större ordsamling på Holmön.

LANDSMÅLSARKIVETS I UPPSALA ÅRSBERÄTTELSE 1948-49 245
Västergötland. Under året har i landskapet bedrivits en omfattande verksamhet med grammofonbilen, varigenom ett material, uppgående till c:a 350 skivsidor, erhållits. Fil. lic. R. BROBERG fortsatte
under juli 1948 det i slutet av juni påbörjade upptagningsarbetet. Med
folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, som medhjälpare gjorde han under
tiden fram till den 16.7. upptagningar av dialekttexter och folkminnen i
. 25 snr i Skaraborgs län. Under hösten utsträckte de upptagningsverksamheten till landskapets södra hälft och gjorde under tiden 16.9.-1.10
upptagningar i 32 snr, huvudsakligen inom Marks, Kinds, Redvägs,
Vartofta, Gudhems och Laske hdr. Fil. kand. H. TORSTENSON har
under sommaren 1948 gjort• språkliga uppteckningar i Broddetorps sn.
Ångermanland. Fil. lic. K.-H. DAHLSTEDT företog under juli och
augusti 1948 en längre resa i landskapet och gjorde omfattande dialekt'uppteckningar i Tåsjö, Bodum, Fjällsjö, Ramsele, Edsele, Anundsjö,
Långsele, Junsele, Resele, Ed, Gideå och Skorped. Fil. stud. H. NORGREN
och fil. stud. S. SÖDERSTRÖM ha under sommaren 1948 i samarbete gjort
en större ordsamling i Nordmalings sn.
Östergötland. Lektor E. TÖRNQVIST fortsatte under tiden 1.7.30.7. 1948 den i juni påbörjade resan genom största delen av landskapet,
varvid han insamlade Material rörande substantivens böjning samt
efterhörde för grammofonupptagning lämpliga sagesmän. Läroverksadjunkt P. AGGEMARK besvarade under början av juli 1948 språkliga
frågelistor i Ydre hd.
Estlandssvenskarna. Fil. lic. N. TIBERG har under året gjort 10
resor till estlandssvenska meddelare, bosatta i trakten kring Uppsala
och Stockholm, i Östergötland samt på Gotland.

Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1948-49.
AV GUNNAR HEDSTRÖM.
1. Organisation, ekonomi, förvaltning.
För Landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller
av Kungl. Maj:t d. 4.4. 1941 fastställt reglemente. Till ordförande i
arkivets styrelse efter professor em. EINAR LÖFSTEDT, SOM till följd av
flyttning till Stockholm anhållit om entledigande, förordnade Kungl.
Maj:t d. 24 sept. 1948 professor em. JOHANNES LINDBLOM för tiden 1.10.
1948-31.5. 1950. Arkivets styrelse har i övrigt utgjorts av professor
GOTTFRID CARLSSON, V. ordf., professorerna K. G. LJUNGGREN, I. LINDQUIST, S. SVENSSON, överbibliotekarie G. CARLQUIST och arkivchefen,
tillika sekreterare och skattmästare, samt såsom suppleanter professorerna ERIK ROOTH och ALBERT WIFSTRAND.
Till bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under budgetåret har av till landsmålsarkiven beviljade förslags- och reservationsanslag till Landsmålsarkivet i Lund anvisats 49,500 kronor till avlöningar (inkl. 1,000 kronor till arvoden åt tillfälligt anställda arbetsbiträden samt 4,500 kronor till arvode för iordningställande av dialektmaterial till en småländsk och en skånsk ordbok) jämte medel till rörligt
tillägg och kristillägg, 2,300 kronor till omkostnader samt 15,000 kronor
till insamling och bearbetning av vetenskapligt material.
2. Personal och tjänstgöringsförhållanden.
Institutionens personal har under året utgjorts av fil. dr GUNNAR
HEDSTRÖM, arkivchef, fil. dr INGEMAR INGERS, arkivarie, fil. lic. SVEN
BENSON, amanuens, fröken DAGMAR WAHLGREN, arkivbiträde, och fil.
kand. STEN-BERTIL VIDE, kontorsbiträde.
HEDSTRÖM har tjänstgjort under hela budgetåret med undantag av
den tid, då han åtnjutit semester: under 1948 5-24 juli, 3-21 aug.,
22, 30 nov., under 1949 8, 27 jan., 7, 24-26 febr., 25-26 april, 2-3,
9-10 maj, 7 juni, eller då han varit tjänstledig för sjukdom: under
1948 9-11 nov., 27 dec., under 1949 21-22 jan. Hedströms arbete har
bestått i ledning av institutionen och övervakning av arbetet inom den-
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samma. Han har med biträde av arkivarien och amanuensen uppgjort
arbetsplaner, kostnadsberäkningar och ansökningar av skilda slag samt
utarbetat årsberättelsen. Han har haft ledningen av undersökningsarbetet i Småland och granskat och värderat därifrån inkomna samlingar
samt instruerat upptecknare. Han har lett och övervakat utredigeringen
av äldre dialektala handskrivna källor från Småland och har för publicering i arkivets skriftserie fortsatt ordstudierna till en av framlidne
prosten P. M. Rydholm författad ordlista från Långaryd, Västbo hd,
Jönköpings län. Den föregående år påbörjade tryckningen av detta
arbete har fortgått: Vid arbetsårets slut förelågo 8 ark tryckta och 8 ark
i korrektur. Hedström har även utarbetat frågelistor rörande sädesuppsättningarnas terminologi i s. Sverige och bearbetat inkommande
svar (vid budgetårets slut c:a 120) för kommande publicering.
En offentlig kurs i landsmålsalfabet och uppteckningsteknik (obligatorisk för fil, ämbetsexamen) har givits av Hedström
under april och maj månader. Kursen, som omfattade 16 timmar, bevistades av 39 personer.
HEDSTRÖM har företagit tjänsteresa till Stockholm och Uppsala 27.11.30.11. 1948.
INGERS har tjänstgjort under hela arbetsåret med undantag av den
tid då han åtnjutit semester: under 1948 1-10, 26-31 juli, 7-11, 21-25
sept., 6 okt., 27 nov., 27 dec., under 1949 16, 23 febr., 28 mars, 27-30
juni. Han har haft ledningen av undersökningsarbetet i Skåne, granskat
och värderat därifrån inkommande material, instruerat upptecknare,
registrerat inkommande samlingar och utredigerat äldre och nyare i
anteckningsböcker föreliggande primärmaterial. Vidare har han handhaft
diverse expeditionsgöromål, tillhandagått forskare som anlitat institutionen, utarbetat delar av årsberättelsen och biträtt arkivchefen vid
uppgörandet av arbetsplaner och kostnadsberäkningar. Han har företagit längre eller kortare undersökningsresor i Skåne, dels för ny uppteckning och dels för komplettering av tidigare uppteckningar (se nedan
mom. 5). För ny uppteckning eller komplettering av uppteckningar
har Ingers under år 1948 företagit följande tjänsteresor i v. Skåne:
16.8.-20.8. (Svalöv, Halmstad, Holmby, Remmarlöv, Virke), 24.8.27.8. (Ängelholm, Rebbelberga, V. Karup), 8.11.-10.11. (ö. Sallerup).
Under arkivchefens semester har han i 25 dagar varit t. f. föreståndare.
BENSON har under det gångna året tjänstgjort under tiden 1 juli8 okt. samt varit tjänstledig för vetenskapligt arbete under återstoden
av budgetåret. Han har åtnjutit semester 3 juli, 13-23 juli och 1-8 okt.
eller tillsammans 20 dagar samt under arkivchefens semester vikarierat
för denne under tiden 5-10 juli och 16-21 augusti. Benson har företagit följande tjänsteresor: 1 juli (avslutande resa som påbörjades i
juni) och 26-31 juli i Blekinge för uppteckningar (jfr nedan mom. 5),
4-14 aug. i Halland för anskaffning av bygdemeddelare och grammofon-

248

GUNNAR HEDSTRÖM

meddelare samt 3-15 sept. i Småland och Halland för upptagning av
dialekt på grammofonskivor. Förutom upptecknings- och inspelningsarbete har Bensons arbete bestått i ledning av uppteckningsarbetet i
Halland och Blekinge, granskning och värdering av därifrån inkommande
material samt instruktion av bygdemeddelare, varjämte han biträtt arkivchefen i uppgörande av arbetsplaner och kostnadsberäkningar samt skött
registreringen av grammofonskivor och handhaft vården av grammofonarkivet.
DAGMAR WAHLGREN har tjänstgjort under hela året med undantag
av den tid, då hon åtnjutit semester: under 1948 2-21 aug., 24 sept.,
1-2, 16 okt., 13 nov., 9, 20-21 dec., under 1949 16 febr., 23 mars,
19-23 april, 20-22 juni, eller då hon varit tjänstledig för sjukdom:
under 1949 7-10, 22 febr., 25 april-14 maj. Hon har fört accessionskatalogen och haft vården om arkivets bibliotek, ordnat inkommet
material och äldre ordsamlingar, kompletterat ordsamlingar med hänvisningar, utredigerat på sedeslappar gamla ordsamlingar från Småland
och Skåne, utfört excerperingsarbete, utskrivit brev, frågelistor och
handlingar och deltagit i katalogiserings- och expeditionsarbete.
VIDE har tjänstgjort under hela året med undantag av den tid, då
han åtnjutit semester: under 1948 29-30 juli, 6-11 sept., 25 okt., 2728 dec., under 1949 22, 29 jan., 17, 19 febr., 22-23 mars. Han har
fortsatt excerperingen av växtnamn och upprättat ett register över
dessa samt fortsatt utskrivningen på sedeslappar av ordmaterial ur äldre
frågelistsvar och texter. Han har även påbörjat en realkatalog över
vissa sedessamlingar med värdefullt etnologiskt innehåll. Under tiden
9.10. 1948-30.6. 1949 uppehöll han som vikarie amanuensen Bensons
tjänst och granskade inkommande material från Blekinge och Halland
samt uppehöll förbindelsen med ortsmeddelarna i dessa landskap. Vide
har företagit följande tjänsteresor för komplettering av dialektmaterial:
i s. Sunnerbo 13.7.-28.7. 1948 (Markaryd), 27.5.-28.5. 1949 (Göteryd),
i n. Skåne (fortsättning av resa som påbörjades i juni) 1.7.-12.7. 1948
(Visseltofta).
Extra personal. Fil. dr ERIK BRUHN har som ett förarbete till en
skånsk dialektordbok bearbetat nordvästskånskt dialektmaterial.
Fru BRITA VIDE har för det blekingska ordregistret kopierat ordsamlingar från Augerum, Bräkne-Hoby, Eringsboda, Förkärla, Hjortsberga,
Hälleryd, Jämjö, Karlskrona, Ronneby, Sillhövda, Tving, Åryd och
öljehult och har i samband härmed upplagt ett stickordsregister till
Blekingesamlingarna (jfr under mom. 4).
3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård.
Ar bets år et s accession. Landsmålsarkivets manuskriptbestånd har
under året ökats med 449 bl. 4:o (Sk. 129, Sm. 262, Hall. 57, Bl. 1) och
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67,027 bl. 16:o (Sk. 29,761, Sm. 29,446, Hall. 1,180, Bl. 6,640). Härtill
kommer 2,811 bl. 8:o växtnamnsregister. Manuskriptbeståndet utgör
nu 16 h. fol., 88 h. 4:o, 237 h. 8:o och 10 h. 16:o samt 3,270 bl. fol., 64,984
bl. 4:o, 4,520 bl. 8:o, omkr. 1,685,700 bl. 16:o och 52 bl. i växlande
format.
Grammofonupptagning. Under tiden 3-15 sept. utförde amanuens Benson med biträde av arkivarien vid Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, fil. lic. Richard Broberg, upptagningar av dialektprov
på grammofonskivor i Småland (Båraryds s:n) och Halland (Ysby,
Våxtorp, Skummeslöv, Veinge, Knäred, Breared, Enslöv, Drängsered,
Torup, Morup, Skrea, Ullared, Köinge, Vessige, Ljungby, Tvååker,
Träslöv, Frillesås, Gällinge, Värö och Dagsås s:nar). Tillsammans upptogos 116 dubbelsidiga grammofonskivor.
Uppställning och katalogisering m. m. Katalogisering och redigering av samlingar ha fortgått efter samma grunder som under föregående år, varför hänvisas till årsberättelserna för 1930-31 och 1931-32.
Bibliotek. Biblioteket har under året undergått tillökning genom
gåvor och i mindre utsträckning genom inköp.
Gåvor. Gåvor (i form av tryck eller manuskript) ha erhållits från
följande enskilda eller institutioner: fil. lic. Sven Benson, Lund; fru
Marie Bjerrum, Köpenhamn; docent Bertil Ejder, Lund; förste arkivarie
Manne Eriksson, Uppsala; museiintendent Albert Eskeröd, Stockholm;
professor L. Grootaers, Belgien; arkivarie I. Ingers, Lund; hr Fingal
Johansson, Fryele; professor K. G. Ljunggren, Lund; med. dr Karl
Mattisson, Malmö; rektor Bertil Ohlsson, Karlshamn; lektor Gösta Sjöstedt, Hässleholm; Stockholms Högskolas bibliotek; Stranda häiads
hembygdsförening; Svenska Ortnamnsarkivet, Uppsala.
Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har under
året uppgått till 725.
4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning.
De lexikaliska samlingarna ha kompletterats genom excerpering av
äldre och inkommande frågelistsvar från Skåne, Småland och Blekinge,
genom excerpering av Rietz' dialektmaterial från Småland och Blekinge
och genom utskrivning av äldre typordlistor och ordlistor från Skåne
och Småland. Flera äldre ordsamlingar från n. Kalmar län tillhöriga
Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala ha kopierats.
Utskrivningen av det lexikaliska ordregistret till Blekingesamlingarna
har fortsatt. Under arbetsåret har registret ökats med 36,000 blad 16:o,
och nästa arbetsår beräknas allt i sedesblad föreliggande dialektmaterial
från Blekinge vara kopierat. I samband härmed har ett stickordsregister
omfattande c:a 18,000 stickord upplagts.
Den från föregående år fortgående excerperingen av växtnamn i
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arkivets samlingar har avslutats, och den grammatiska bearbetningen
av nordvästskånskt dialektmaterial har fortsatt.
Frågelistor rörande sädesuppsättningarnas terminologi i s. Sverige
ha utarbetats och inkommande svar till dessa ha bearbetats för kommande publicering.
En realkatalog över vissa sedessamlingar med värdefullt etnologiskt
innehåll har påbörjats.
Allt inkommande material har genomgåtts och granskats av Hedström
(Småland), Ingers (Skåne) och Benson (Blekinge, Halland).
Följande undersökningar och bearbetningar ha under året
fortgått:
fil. lic. HUGO ARESKOUG: Sydöstskånska folkmål; fil. lic. SVEN BENSON: Adjektivsuffixet -otter på östnordiskt område; docent GUNNAR
HEDSTRÖM: Sydsmåländska folkmål och Ordstudier i anslutning till P.
Rydholms anteckningar till Långarydsmålet i Västbo; fil. lic. STURE
NILSSON: Mellersta och norra Hallands folkmål; fil. dr GÖSTA SJÖSTEDT:
Dialekttexter från Glimåkra med grammatisk inledning. — Arkivarie
INGERS har under året publicerat artiklarna Några skånska ortnamn och
Till Falkmans »Svårförklarliga ortnamn» (i Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1946-48) och Husförhören i den folkliga föreställningen
(i årsboken Säasä 1948).
5, Insamlingsarbetet 1948-49.
I nedanstående översikt över fältarbeten angives först upptecknaren,
därpå uppteckningsorten och slutligen antalet inkomna manuskriptblad.
Skåne.

Albo hd. Docent BERTIL EJDER, Andrarum (432 bl. 16:o).
Bjäre hd. Fil. dr INGEMAR INGERS, V. Karup (297 bl. 16:0), Rebbelberga (1,105 bl. 16:o).
Frosta hd. Fil. dr. INGEMAR INGERS, Holmby (328 bl. 16:o), Ö.
Sallerup (652 bl. 16:0).
Lektor GÖSTA SJÖSTEDT, Bosjökloster (4,910 bl. 16:0), S. Rörum (132
bl. 16:o).
Fröken ANNETTE SONESSON, Ö. Äspinge (96 bl. 16:0).
Gärds hd. Lantbrukare ANDERS LJUNG, Djurröd (488 bl. 16:o).
V. Göinge hd. Läroverksadj. ERIK BERGENRUD, Hörja (173 bl.
16:o), Vankiva (100 bl. 16:o).
Fil. kand. STEN-BERTIL VIDE, Visseltofta (1,743 bl. 16:o).
Ö. Göinge hd. Fil. kand. MARGIT BORRE, örkened (1,390 bl. 16:o).
Sem. stud. INGVAR KRUSEVALL, Glimåkra (136 bl. 16:o).
Hari a gers hd. Fil. dr INGEMAR INGERS, Dagstorp (110 bl. 16:o),
Remmarlöv (241 bl. 16:o), Virke (120 bl. 16:0).
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Ingelstads hd. Läroverksadj. H. ARESKOUG, Borrby (723 bl. 16:0),

Ö. Ingelstad (1,810 bl. 16:o), Löderup (307 bl. 16:o).
Järrestads hd. Läroverksadj. H. ARESKOUG, Vallby (441 bl. 16:o).
Luggude hd. Fil. dr INGEMAR INGERS, AlleTlIM (1,402 bl. 16:o,
14 bl. 4:o), Halmstad (424 bl. 16:o), Jonstorp (102 bl. 16:o), Viken (452
bl. 16:o), Väsby (498 bl. 16:o).
Onsjö hd. Fil. dr INGEMAR INGERS, Stehag (150 bl. 16:o), V. Strö
(163 bl. 16:0).
Rönnebergs hd. Fil. dr INGEMAR INGERS, Svalöv (1,509 bl. 16:0),
Sireköpinge (102 bl. 16:0).
Torna hd. Fil. dr INGEMAR INGERS, Igelösa (207 bl. 16:o), Odarslöv
(230 bl. 16:o), Stångby (200 bl. 16:0), Lunds stad (250 bl. 16:o).
N. Åsbo hd. Hr S. A. STÅHLE, Perstorp (600 bl. 16:o, 43 bl. 4:o).
S. Åsbo hd. Fil. dr INGEMAR INGERS, Ängelholms stad (470 bl. 16:0).
Blekinge.
Bräkne hd. Fil. lic. SVEN BENSON, Bräkne-Hoby (168 bl. 16:o),
HällarYd (190 bl. 16:o), Åryd (491 bl. 16:o), öljehult (527 bl. 16:o).
Listers hd. Fil. lic. SVEN BENSON, Jämshög (959 bl. 16:o), Mjällby
(343 bl. 16:o), Ysane (224 bl. 16:0).
Medelstads hd. Fil. lic. SVEN BENSON, Eringsboda (470 bl. 16:o).
Fröken IDA MATTSSON, Tving (190 bl. 16:o).
Östra hd. Fil. lic. SVEN BENSON, Sturkö (912 bl. 16:o), Torhamn
(1,076 bl. 16:o).
Fröken GERDA SVENSSON, Rödeby (771 bl. 16:o).
Halland.
F a ur å s hd. Fru HANNA BERNHARDSSON, Morup (164 bl. .16:o).
Fjäre hd. Hr ALFRED JÖNSSON, Lindome (672 bl. 16:o, 13 bl. 4:o).
Halmstads hd. Hr K. A. KARLSSON, Harplinge (88 bl. 4:o).
Fru EDITH LARSSON, Slättåkra (180 bl. 16:o).
Höks hd. Docent BERTIL EJDER, Ysby (144 bl. 16:0).
Småland.
Kinnevalds hd. Fil. mag. ERIK JOHANNESSON, Tävelsås (316 bl.
16:o).
Konga hd. Herr TOR KRANTZ, Hovmantorp (393 bl. 16:0).
S. Möre hd. Fil. mag. TOMAS JOHANSSON, Madesjö (110 bl. 16:o),
Söderåkra (225 bl. 16:0).
Sunnerbo hd. Herr JANNE AUGUSTSSON, Göteryd (2,743 bl. 16:o,
5 bl. 4:o).
Löjtnant J. W. GUSTAFSSON, Traryd (554 bl. 16:0).
Tillsyningslär. K. SALOMONSSON, Angelstad (4,773 bl. 16:o, 76 bl. 4:o).
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Fil. kand. STEN-BERTIL VIDE, Hallaryd (830 bl. 16:o), Markaryd
(1,712 bl. 16:o).
N. Vedbo hd. Läroverksadj. E. A. LöNNERnoLm, Vireda (1,740 bl.
16:o).
Västbo hd. Fil. mag. BERTIL RIMBORG, Bosebo (100 bl. 16:o),
Bredaryd (101 bl. 16:o), Båraryd (2,110 bl. 16:o), Reftele (112 bl. 16:0).
Fru EDITH ÖSTERLUND-SVENSSON, Kulltorp (70 bl. 4:o).
Östbo hd. Hr FINGAL JOHANSSON, Fryele (114 bl. 16:0).
Östra hd. Hr GOTTFRID WAGNÅR, Alseda (324 bl. 16:0).

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola 1948-49.
AV TURE JOHANNISSON.

1. Organisation och personal.
Institutets styrelse har under arbetsåret utgjorts av professor A. BoäTHIUS, ordf., professor A. LINDQVIST, vice ordf., major II. JACOBSSON,
skattmästare, professor T. JOHANNISSON, sekreterare och undersökningsledare, professorerna K. MicHALssobr och 11i. FRISK samt docent
H. ARMINI. Arbetsutskottet har. bestått av professorerna Lindqvist och
Johannisson samt docenten Armini. Den 16 april 1949 avled major
11. JACOBSSON, institutets skattmästare sedan 1927. Till hans efterträdare har valts direktör H. EKMAN.
Som assistent på arkivet har fil. mag. 0. ALMSTRÖM tjänstgjort, med
en arbetstid av c. 30 timmar per månad.
Under arbetsåret ha hållits två styrelsesammanträden och tre sammanträden inom arbetsutskottet.
Till revisorer för budgetåret 1948/49 ha av lärarerådet valts professor
C. WEIBULL med professor G. ÅKERMAN som suppleant och civilingenjör
LEFFLER med dispaschör K. PINEUS som suppleant.

2. Ekonomi.
Av de 12,450 kronor, varom institutet sommaren 1948 ansökte hos
Kungl. Maj:t, har 1949 års riksdag beviljat 9,700 kronor, med samma
fördelning som föregående år.
Med avseende på inkomster och utgifter i övrigt under budgetåret
1948/49 samt med avseende på institutets ställning i det hela vid slutet
av detta budgetår hänvisas till den i högskolans arkiv förvarade revisionsberättelsen.

3. Institutets arkiv.
Dialektsamlingarna på sedeslappar ha under året ökats med uppteckningar från Skaftö av hr E. LARSSON (c. 900 lappar). Äldre uppteckningar ha i viss utsträckning skrivits ut på sedeslappar. Arbetet på
kortregistret över ortnamnen i hittills utkomna delar av OGB har slut-
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förts. Fil. mag. C. HYLANDER har fortsatt excerperingen av länets
lantmäterihandlingar, och materialet för Tanums härad har genomgåtts.
Arkivarien vid Landsmålsarkivet i Uppsala R. BROBERG och prof.
JOHANNISSON ha under tre dagar upptagit dialektprov på grammofon
inom Sörbygdens härad, varvid sammanlagt 18 skivor inspelats.
6 manuskript ha under verksamhetsåret tillförts arkivet. Trycksamlingen har ökats med 95 volymer, erhållna dels genom byte eller
köp, dels såsom gåva.

4. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan.
Lektor V. BIZENVALL har slutfört bearbetningen av materialet till
OGB XI, Inlands Fräkne härad, som nu befinner sig under tryckning.
Lektor G. DROUGGE och fil. lic. C. S. LINDSTAM ha fortsatt bearbetningen
av materialet till OGB XX: 2, Vätte härad (utom Skee socken), resp.
OGB XII, Lane härad jämte Uddevalla stad.
Hr E. LARSSON har fortsatt sitt arbete på den bohuslänska ordboken,
partiet E—Fnöske.
Fil. lic. T. ',ÅNGSTRÖM har fortsatt sitt arbete på doktorsavhandlingen rörande arbetsvagnens terminologi.

Resumés.
Amund B. Larsen. Un centenaire. Par INGEBORG HOFF, Oslo
(pp. 1-46).
Le 15 decembre 1949, il y avait un siecle que naquit Amund B. Larsen (1849-1928). Apres Ivar Aasen, c'etait le plus grand specialiste
des dialectes en Norvege et, actuellement encore, les impulsions qu'il a
donnees subsistent et influent sur la linguistique norvegienne et sur sa
maniere de concevoir les problemes. C'est pour cette raison que l'auteur a trouve souhaitable de donner, l'occasion de ce centenaire, un
apergu en m'åme temps qu'un jugement de l'activite scientifique de
Larsen. Il etait un disciple direct de Johan Storm, d'Oluf Rygh et de
Sophus Bugge, et il a aussi fortement subi l'influence du suedois Adolf
Noreen dont rceuvre de jeunesse sur le dialecte de Fryksdal, en Värmland (1877) a laisse des traces profondes dans sa production. De m'e'me
que ses maitres, il appartenait å l'ecole des Neogrammairiens et il avait
, comme eux un tres vif intera pour l'aspect phonaique du langage.
Au cours de ses travaux, il a etudie toute une serie de dialectes norvegiens, et il a eclaire leurs aspects historiques et geographiques. Il ne
se contentait pas d'enregistrer et de classer les documents rassembles,
majs il cherchait une synthese qui explique l'origine des formes modernes
des dialectes. Sa plus grande force etait dans le pouvoir qu'il avait de
voir large et d'embrasser les rapports de toutes parts, les rapports historiques avec les anciennes formes dialectales, les rapports geographiques
avec les dialectes -vpisins et les rapports de systemes entre les divers
dialectes. En ce qui concerne ces derniers rapports, Larsen cherchait
toujours des faits phonologiquement en rapports, les chainons importants dans le systeme phonetique. Il a aussi cherche expliquer comment se produit le passage entre des dialectes voisins, comment des
ressemblances sont provoquees par le developpement des moyens de
communications et les rapports sociaux — majs parfois egalement par
im developpement parallele — et comment enfin des differences sont
consciemment cultivees par ce qu'il appelle l'»opposition des voisins».
Des ressemblances accusees entre divers dialectes et qui sont dies å
des traits conservateurs gardes en commun ne doivent pas s'expliquer,
souligne-t-il, comme des preuves d'une parente entre eux.
Les apports les plus importants de Am. B. Larsen å l'explication de
la geographie des dialectes norvegiens sont »Oplysninger om Dialekter i
Selbu och Guldalen» (1881), »Oversigt over de trondhjemske dialekters
sltegtskabsforhold» (1885), »Indberetning fra adjunkt Amund B. Larsen

256

RÅSUMAS

om reiser foretag-ne med offentligt stipendium i årene 1888-1890 for
at studere bygdemaalene i Kristiansands stift» (1890-91), »Oversigtskart over visse dialektffflnomeners udbredelse i Kristiansands stift
(1896), »Om de norske dialekters forhold till nabosprogene» (1896) et
»Om vokalharmoni, vokalbalangse og vokaltiljwvning i de norske bygdemaal» (1913) et »Overgangsmaalene mellem ostnorsk og vestnorsb
(1914). Il avait publie des 1897 im apergu general des dialectes norvegiens dans »Oversigt over de norske bygdemål», ouvrage qui est toujours
en usage au programme des etudes linguistiques l'universite en Norvege.
Outre ces apergus sur l'histoire et la geographie linguistiques, dans
lesquels il exposait un grand nombre de faits nouveaux sur les dialectes
et leur developpement, Am. B. Larsen trava' illa å quelques importantes
monographies des dialectes, en partioulier celle de son patois natal
»Lydlfflren i den solerske Dialekt» (1894), qui fut sa these de doctorat
et, å bien des egards, le meilleur ouvrage qu'il ait ecrit. Il publia en outre
»Selbygmålets lydlame>> (1902-08) et »Kristiania bymål» (1907) ainsi
que »Bergens bymål» (1911-12) en collaboration avec G. Stoltz, et il a
ecrit »Stavanger bymål» (1924) en collaboration avec M. Berntsen.
Sa derniere ceuvre importante est »Sognemålene» (1922-26) dans la
preface de laquelle il a laisse son testament dialectologique. On ne
remarque nullement que c'est lå l'ceuvre d'un homme de 70 ans et cette
'oeuvre est le magnifique couronnement de sa carriere de linguiste.
Il a voulu, dans cet ouvrage, expliquer le developpement du langage å
partir du systeme phonetique et morphologique des dialectes, ce qui
exigeait une connaissance profonde des dialectes existants. Majs il ne
se contenta pas de cette explication; il voulait que la recherche prenne
en consideration les faits culturels, sociaux et geographiques qui sont å
la base de la .vie du langage.
Chronologie populaire dans le district lapon de Lule par HARALD GRUNDSTRÖM, Uppsala (pp. 47-62).

Les faits exposés dans cet article ne coneernent pas seulement les
Lapons majs aussi la population suedoise du district qui, pour une bonne
part, est plus ou moins lapone d'origine et qui, outre le suedois, connait,
en general, aussi la langue lapone.
L'annee ne se compose pas seulement des quatre saisons habituelles;
elle est encore divisee en quatre demi-saisons, cc qui fait au total huit
saisons. Majs on remarque qu'il y a encore une autre division de l'annee:
le semestre d'hiver, qui commence par tal've-idja, »la nuit d'hiver», le
14 octobre, et le semestre d'ete, qui commence par suvidja, »la nuit
d'ete», vers le 14 avril (Tiburtius). Dans chaeune de ces deux parties
on observe egalement une division en deux, å savoir le temps du »milieu
de l'hiver», kaska-tar ve, le 14 ou le 25 janvier environ (suivant que l'on
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adopte le calendrier julien ou le calendrier gregorien; certains font
tomber le milieu de l'hiver le jour de la Chandeleur Ile 2 fevriern et
le temps du »milieu de l'ete» (kaska-kiesse), le 14 ou le 25 juillet.
La langue lapone a le m'eme mot pour la lune et le mois. La raison
en est qu'å l'origine on comptait les mois d'apres les phases de la lune,
c'est å dire le temps entre chaque pleine lune ou chaque nouvelle lune.
On a certaines preuves que l'annee comportait treize mois dans le district
lapon de Lule. Les pe'cheurs, les oiseleurs et les nomades observent
attentivement les epoques oi la lune est nouvelle et å son dernier quartier.
L'unite de temps qui, dans la chronologie populaire du district lapon
de Lule, porte le nom de >>semaine» (en lapon vahkkö) ne represente pas
toujours une semaine au sens oh nous l'entendons, c'est å dire sept jours.
Elle peut 'etre aussi un laps de temps plus court, par exemple trois jours,
et, de toute fa9on, elle peut 'etre un temps indetermine que l'on peut
traduire par »l'espace de temps autour d'une certaine date ou d'un
certain jour» ainsi, le temps de la saint Barthelemy, le temps de la saint
Mathieu, de la saint Simon, etc. L'ancienne maniere de compter les
semaines se base principalement sur le calendrier runique, »runstaven»
(»primstaven», en lapon rii'mo), decrit par Linne, entre autres, dans son
»Iter lapponicum». Les Lapons du district de Lule ont reol leur calendrier
via la Finlande. On le voit å un certain nombre de noms finnois qui y
sont restes, par exemple suvi »ete», pihäris (en fin. pyhäristi), »la sainte
croix». Les noms traditionnels de la semaine sont formes d'apres les
conditions de vie, les fåtes religieuses, surtout d'apres les anciens saints
catholiques, d'apres certains jours memorables ou enfin d'apres la maniere de vivre de la population. On y trouve m'eme des noms caracteristiques des regions plus meridionales que la Laponie. Nog est la fete
de l'annee qui a, probablement, conserve le plus grand nombre de croyances payennes.
Le grand nombre de noms donnes aux unites de temps pendant la
joumee est une preuve de la richesse extraordinaire de vocabulaire de
la langue lapone en ce qui concerne la lumiere aux differentes heures de
la journee. Pendant la nuit, on calcule le temps d'apres les etoiles.

Enregistrement phonographique de dialectes et de folklore en
Su&le de 1935 å 1950. Par FOLKE HEDBLOM, Uppsala (pp. 63-81).
Des 1897 on a commence å se servir du phonographe en Suede pour
les etudes de dialectes. Les archives pour les dialectes et le folklore, å
Upsal, se sont servies, jusqu'en 1933 d'un phonographe Edison, å rouleaux de cire. L'institut d'Upsal possede environ 80 de ces rouleaux
dans ses archives. La methode moderne d'enregistrement phonographique par l'electricite etant devenue d'usage courant en Suede, l'institut
»'est rais, en 1934 å faire ses enregistrements sur disques d'aceto-cellulose sur une base d'aluminium. Le premier appareil d'enregistrement
17— 496310 Svenska Landsmål 1950
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etait un Telef unken (fig. 2) et l'auteur expose la maniere dont on s'en est
servi pour faire des enregistrements au cours de voyages dans toutes
les regions de la Suede pendant les annees 1934-45. On a måme enregistre des dialectes lapons dans le nord de la Suede avec cet appareil.
En 1946, ayant obtenu certaines subventions du gouvernement, l'institut put acheter une voiture dans laquelle on avait install6 un appareil
d'enregistrement phonographique hypermoderne (v. fig. 3 et 4), fourni
par la Societe Aga-Baltic, Stockholm. Cet appareil, qui a ete installe
en collaboration etroite avec les services de la Radio de Stockholm et
qui, selon les prescriptions, doit servir å plusieurs institutions suedoises
pour les recherches sur les dialectes et sur le folklore, comporte entre
autres deux systemes d'enregistrement si bien que l'on peut enregistrer
plusieurs disques å la suite sans åtre force d'interrompre. L'installation
. fonctionne å relectricite et le courant est fourni par un moteur electrique
accumulateurs installe dans la voiture.
Depuis rautomne 1946 on a pu, gråce k cette voiture, faire un grand
nombre d'enregistrement dans differentes regions. On s'est donne pour
but d'essayer d'obtenir de bons textes de dialectes de toutes les provinces
et representant toutes les differences importantes entre les dialectes.
On voudrait arriver capter, par le microphone, la langue parlee, naturelle
et courante et c'est pour cette raison que ron tient å gåner aussi peu que
possible le narrateur avec 'Installation technique. Dans un assez grand
nombre de cas, on a pu faire l'enregistrement sans que le narrateur l'ait
su. On a, en premier lieu, tente de sauver des temoignages de la langue
des plus anciennes generations, majs on s'est naturellement aussi adresse
å des personnes plus jeunes, representant retat actuel de la langue d'une
region. Dans les archives, on s'efforce de reunir un ensemble representatif
des diverses generations, des sexes, des groupes sociaux et des degres
de culture. Dans certains cas on a enregistre les paroles d'une måme
personne å quelques annees de distance.
On attache aussi une grande importance au contenu de ce qui est
enregistre et les archives de disques comportent des renseignennents
essentiels sur la vie populaire, sur le travail et sur les traditions. Le recit
prend souvent la forme d'une interview, et il est naturellement tres important que celui qui interroge puisse poser les questions dans le dialecte
etudie afin que la personne interviewee ne soit pas tentee d'introduire
des mots de la langue officielle pour expliquer ce qu'elle veut dire.
Le recueil de disques des archives pour les dialectes et le folldore comprenait, le premier janvier 1950, 3,349 disques å deux faces, ayant
presque tous 30 cm de diametre. Les plus anciens de ces disques sont
enregistres å une vitesse de 78 tours par minutes, mais parmi les plus
recents, un grand nombre est enregistre å une vitesse de 33 1/8 tours
par minute. La plus grande partie des disques contient des textes de
dialectes suedois. 589 disques contiennent des dialectes lapons et des
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chants lapons. A cela il faut ajouter des disques comportant des chants
populaires et de la musique instrumentale. Les disques sont ranges
par ordre chronologique et inscrits dans im catalogue suivant im ordre
topographique. Les disques qui ont ete enregistres pour les provinces
les plus au sud de la Suede sont en la possession des archives pour les
dialectes de Lund, et ceux qui ont ete enregistres dans la province de Bohus
sont dans les archives des dialectes de Gothembourg. On n'a, jusqu' ici,
pu seulement matricer un nombre infime des enregistrements des archives.
Une des questions les plus brelantes actuellement est precisement
celle de la transcription des enregistrements. On a l'intention de trall.
crire les textes les plus importants en ecriture phonetique ou, tout au
moins, d'indiquer en gros les sons et aussi de faire des extraits du vocabulaire pour le glossaire des archives. Partout dans les campagnes on a
accueilli avec un vif interet les enregistrements phonographiques et la
collaboration a ete efficace entre les archives et les services de la Radio
ainsi qu'avec les musees de province, les associations regionales et autres
organisations locales.
Raskajt dans la partie nord du Siljan supftieur. Par STIG
BJÖRKLUND, Uppsala (pp. 82-84).
L'auteur donne une interpretation du mot raskajt que l'on rencontre
dans le nord de la Dalecarlie. Raskajt signifie »tre aerien» ou »tre qui
fair peur». L'auteur identifie la premiere partie de ce mot å l'adjectif,
qui existait dans les anciennes langues nordiques, en vieux sned. rad her,
en vieux norveg. Ara& »rapide», »qui entraine rapidement de l'avant»
ainsi qu'å des mots de la meme famille dans certains dialectes nordiques
modernes.

L'original du lexique de Djos Per Andersson. Par OLOF GJERDMAN, Uppsala (pp. 85-126).
Dans un article de cette revue pour l'annee 1947, l'auteur discutait un
lexique de la langue des criminels etabli par Djos Per Andersson, cambrioleur, originaire de Mora, en Dalecarlie. Cette discussion se basait sur trois
copies, dont deux etaient fort semblables. Deux manuscrits de ces
copies ayant ete retrouves recemment, l'auteur a ete amene å ecrire
le present article. L'un des manuscrits est reproduit dans cet article,
l'autre n'est parvenu å la connaissance de l'auteur qu'au moment de
l'impression de son article. Dans des notes il a, toutefois, pu expliquer
la plupart ,des differences importantes entre les deux manuscrits.
L'article commence par une assez longue discussion des rapports
entre les copies et les manuscrits trouves. Il fournit en outre å l'auteur
l'occasion d'attirer notre attention sur un recueil de notes se rapportant
l'une des copies du lexique de Djos Per Andersson. Ces notes, qui
17* — 496310
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ne sont pas publiees, ont pour auteur Esaias Tegnér fils, et elles se
trouvent å la bibliotheque de l'Universite de Lund.
Que signifie -rum dans les noms de lieux nordiques? Par JöRAN SAHLGREN, Uppsala (pp. 127-130).
En 1912, sans donner beaucoup de motifs, l'auteur avait emis
que le suffixe nordique -rum aurait eu, å l'origine, la signification »endroit
defriche», »lieu degage». D'autres savants se sont plus tard rallies å cette
opinion, en particulier Hj. Lindroth, dans son exposé »Les noms nordiques
Je lieux en -rum». Cependant l'auteur a lui meme fini par se demander
si cette interpretation pouvait vraiment 'are la bonne, et, actuellement,
il est plutöt d'avis que la plus ancienne signification de -rum est »emplacement de la ferme>>. Il est cependant impossible d'apporter des temoignages convaincants pour soutenir ce point de vue avant d'avoir
entrepris de nouvelles recherches sur cette question.
Deux termes en anden danois pour oMsigner les animaux domestiques. Par NATAN LINDQVIST, Uppsala (pp. 131-134).
L'auteur discute le sens du mot othwibit en ancien danois (Jydske Lov
II. 103) et le mot parallele iorthwbit (Valdemars Lov, chap. 87, et quelques autres) et il rapproche la seconde partie du mot de nomina agentis
du type anc. norveg. -bitr, allo. sued. -biter, signifiant 'celui qui mord
dans quelque chose' (ou bien 'celui qui mord quelqu'un'), par exemple
l'anc. sned. bunkabiter 'celui qui mord au chargement', nouv. sned.
risbit 'bouc ou belier d'un an', selon 'Interpretation de Ross 'animal
ayant mordu å des (ayant ete nourri de) brindilles' = 'ayant survecu å
l'hiver'. L'auteur trouve un bon parallele dans le vieux mot norrois
kolbitr 'Cendrillon' qui ne vent evidemment pas dire 'celui qui, å la lettre,
»mord dans la cendre», majs qui est im mot au sens figure un peu pousse.
De meme il ne faut pas necessairement voir en othmlbit et icrrthxbit 'des
animaux qui mordent dans la terre ou dans la couche de fumier', mais
ils sont des expressions pittoresques pour rendre la detresse des animaux
affaiblis par le manque de nourriture å la fin de l'hiver et qui collaient
litteralement leur museau contre le sol de l'etable.
Le nom Knäred et les noms en Knarr-. Par B. G. LJUNGGREN,
Lund (pp. 135-139).
Dans »Les noms de lieux de la province de Halland» (I. 28) on a interprete avec un peu d'hesitation le nom de la commune de Knäred, dans
la partie sud du Halland, comme contenant le mot knä, »genou», par
allusion au detour que fait la riviere qui traverse cette commune. A
cöte de l'orthographe ancienne et habituelle Knärydh (1410 et plusieurs)
on trouve une orthographe in Knarruth (1304, copie) qu'il est bien dif-
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ficile d'expliquer comme une faute å la place de Knä-. L'auteur pense
qu'il est possible de rapprocher ce nom de ceux que l'on emploie dans le
Dalsland, Knarrud, Knarretorp et Knarrebyn et de deux noms Knarud
norvegiens que l'on pensait autrefois formes sur un anc. norveg. nom
d'homme, Knerr (passage de a> ä dans des positions qui, dans des exemples analogues .å ce nom, sont bien connues dans le Halland). Toutefois l'auteur prefere rapprocher les noms hallandais Knäred, Knarruth
de noms du type Skeppshult, Skipsvidharhult, contenant une ellipse et,
comme premier chainon de composition il adopte un mot existant dans le
dialecte suedois, knarr 'bateau'. Le nom doit done avoir eu å Porigine
le sens de »lieu ou l'on va chercher du bois pour les bateaux ('knarrar')».

Le lieu de naissance du dictionnaire des dialectes de Rietz.
Par INGEMAR INGERS, Lund (pp. 140-151).
L'auteur decrit le milieu dans lequel le pasteur J. E. Rietz travailla
å son dictionnaire des dialectes suedois. C'est la commune de Tygelsjö,
Peglise et le presbytere oui Rietz etait venu s'installer il y a exactement
cent ans, et oh toute son ceuvre vit re jour, ce qui n'empecha pas Rietz
d'exercer d'une maniere exemplaire, son ministere å Tygelsjö et å Västra
Klagstorp, en Scanie. C'est apres s'y etre installe, en 1851, qu'il commenga
la redaction du dictionnaire et Pceuvre etait achevee d'imprimer en 1867,
im an avant sa mort.

£tudes sur des formes du substantif huvud Mpourvues de
v, dans le sud de la Su&le. Par SVEN BENSON, Lund (pp. 152156):
L'auteur discute les formes dialectales du sud de la Suede du mot
huvud 'tete', et il indique les limites meridionales pour les formes ayant
conserve le -v- (huve, etc.) å travers le Småland et le Halland et les
limites de la zone etroite qui commence au sud de ces regions et oh
manquent le -v- et la dentale (hue, etc.) et enfin les formes du dialecte le
plus meridional oh la dentale est conservee: hude, hute etc., suivant une
ligne qui va de Pembouchure du Lagan jusqu'å la frontiere du Småland—
Finjasjön—Åhus. Dans la Scanie du sud-ouest on a seulement hoed,
dans le Halland on a hode au sud du Lagan, comme en danois, et dans
la Scanie du sud-est ho est la forme normale. L'auteur rend egalement
compte de la repartition regionale des formes avec -u- ou -o- dans le
radical et il tente d'expliquer plus en detail l'origine des differentes
formes.

Quelques notes lexicologiques. Par DAG STRÖMBÄCK, Uppsala
(pp. 157-163).
L'auteur discute une expression dialectale de la region de Hälsingland: pet ponnvara, et il en montre la parente avec les expressions på'
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vonnvara, på vånvara, etc. dans d'autres dialectes nordiques. Il discute
egalement la chute du -v- dans van, vön, et dans les autres formes du
Shetland bunevara, abunavara etc. ( <*uppd vön ok vara).
En ce qui concerne le mot lapon namma-guelle (Leem), nimekuöle,
'nom-poisson', l'auteur donne une explication des conceptions qui se
rattachent ä ce mot. Il montre comment l'åme materialisee etait parf ois, dans la croyance nordique populaire, congue comme ayant l'apparence d'un poisson.
Le mot fjäril en suödois moderne, 'papilio'. Par MANNE ERIKSSON, Uppsala (pp. 164-169).
L'auteur expose la repartition geographique des formes tres variees
du mot fjäril 'papillon' dans les differentes parties de la Suede et dans
les regions avoisinantes. Il semble ressortir de ces recherches que les
anciennes formes, correspondant å anc. norvegien fifildri, å anc. haut
allemand fifaltra, ont donne naissance fivel, fe//el, dans l'ouest de la
Suede, é fevffildre etc. dans les dialectes norvegiens, et d'une part å des
formes de l'ouest de la Suede comme l'ancien sued. ffflädhal et å ses
descendants fjälle, fäle, fel, etc. en Ostrogothie et dans quelques autres
provinces ainsi qu'en Hälsingland, et, d'autre part, dans la langue officielle, fjäril, qui semble originaire de la region du Målar et des formes
comme fjädervall, federvall, i l'est de l'Uppland, dans l'Ile de Gotland,
et dans certailies. parties de la Finlande. L'auteur cherche i expliquer
> lev-> fjädh-> f(j)är-.
la possibilite d'un developpement tel que
ts de Gotland, 'töm', et les mot de la möme famille: Par
HERBERT GUSTAVSON, Uppsala (pp. 170-174).
Les guides avec lesquelles on conduit les båtes de somme, 'tömmar'
en suedois, s'appellent ås, forme fem. en gotlandais, plur. åsar. Ce mot
apparait pour la premiere fois dans la »Chronica Guthilandorum» de
Strelow (1633), dans une inscription runique imaginaire majs basee sur
une tradition populaire touchant un tresor enterre, et qui etait long
comme une guide et large comme un joug.
Le mot ås en gotlandais est identique l'islandais ås, fem. 'ceillet',
au dialecte norvegien s, f. 'trou dans lequel on encastre quelque chose',
moyen bas allemand öse, 'poignee en forme de cercle', etc. et il est apparente au lituanien anså, au letton, ösa, 'attache, bride', au lat. ansa,
'poignee'; comparer k l'irland. gssi 'guides', au grec, (h)önia, 'guide',
ainsi qu'on le voit d'apres les ouvrages d'etymologie oh le mot gotlandais n'a pas ete enregistre.
»Voyelles sourdes», par SIGURD KoLsRun, Oslo (pp. 175-178).
L'auteur donne un bref compte rendu de la presence dans les dialectes
norvegiens de correspondants aux voyelles assourdies et plus ou moins
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chuintantes dont M. Bengt Holmberg avait donne un compte rendu
dans son »gtudes sur les voyelles sourdes dans les dialectes suedois. I»
dans cette revue pour l'annee 1949.
Oränna, 'se donner la peine de, s'occuper de' dans les dialectes
de l'ouest de la Su&le, ärundian, en ancien bas allemand. Par
TURE JOHANNISSON, Gothembourg (pp. 179-187).
Dans les dialectes actuels, en particulier au sud de la province de
Bohus, dans la partie continentale, on trouve
substantif, oränne
neutre, qui signifie, d'une part 'negligence', d'autre part 'entrain au
travail', et, å cöte de ce substantif, existe le verbe °ränna, signifiant
'se donner la peine de, s'occuper de'. Selon des sources anciennes (Hof,
1772), oränne a autrefois, majs avec im sens im peu different, existe
egalement en Vestrogothie. Du point de vue du sens, le substantif oränne
semble bien curieux avant qu'on ne remarque que les deux sens sont
rattaches å divers contextes syntaxiques, le premier sens etant dans une
phrase positive 'et le second dans une phrase negative. Le verbe ne
s'emploie que dans des phrases negatives. Autrefois (Björseth, 1946),
on expliquait ce mot comme un compose du suffixe privatif or- (ur-)
et im derive de l'anc. norvegien pnn, fem., signifiant
travail presse'.
L'auteur essaie de montrer que les mota sont rapprocher du suedois
moderne ärende ('courses, commissions') et que le verbe correspond å
l'ancien bas allemand drundian 'faire une course, s'occuper de quelque
chose', et å l'islandais moderne erinda, qui a le nakne sens.
Si cette interpretation est exacte, le verbe oränna doit etre compris
comme etant derive d'un substantif qui, en ancien norois aurait eu la
forme *uRandija et qui aurait d donner les formes orencli en anc. norv.,
orande, en anc. sned., etc. Le substantif oränne est tout entier une
formation abstraite sur ce verbe, mais le son initial o- a vraisemblablement ete confondu et associe au prefixe privatif o-.
Le neuvMme congrU des folkloristes nordiques it Stockholm
et Upsal du 5 au 8 septembre 1948. Par GÖSTA BERG, Stockholm

(pp. 188-207).
Compte rendu des discussions et des exposés au cours de ce congres
qui fut organise sur l'initiative du Musée Nordique de Stockholm et de
l'Institut de clialectologie et de Folklore å Upsal, et eut lien du 5 au 8
septembre 1948. Le rapport contient im compte rendu de chacun des
exposés suivants: Baquet et seau, par M. II. STIGUM; La maniere de presenter les anciens chants finnois, par Mme ELSA ENÄJÄRVI-HAAVIO,
Calendriers runiques et calendriers å images, par M. S. 0. JANSSON;
La date du Nog norclique palen, par M. H. ELLEKILDE; Quelques traits
relatifs å la coutume suedoise des enfants »porteurs d'etoiles», par M.
H. CELANDER; La pensee populaire naive, par M. C. W. VON SYDOW;
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Sur des tabous de mots par M. ROB. V. WIKMAN; La musique populaire
nordique et les archives de chansons populaires et Points de vue sur la
maniere de classer les melodies populaires en tenant particulierement
compte des chansons de menetriers, par M. 0. ANDERSSON; Quelques
renseignements sur les recherches concernant la musique populaire par
M. C.-A. MOBERG; »Hummel» im vieil instrument de musique suedois
par M. S. WALIN; Olaus Magnus comme ethnologue, par M. J. GRANLUND; Recherches sur la vie populaire maritime, par M. 0. HASSLÖF.
Au cours du congres il a äe egalement fait des rapports sur le developpement des recherches folkloriques dans les pays nordiques depuis le congräs d'Oslo en 1946.

Deux rOliques. Par BROR LINDÅN, Uppsala (pp. 208-225).
Le premier de ces articles traite des questions touchant glyx, fjärgor
et Vättnäs ainsi que l'emploi des »gårdsnamn» (noms de ferme et de
famille) dans le patois de la Dalecarlie. L'auteur repond aux critiques
qui ont ete faites sur sa these de doctorat »gtudes de noms et mots
dalecarliens» I: 1 (Sv. Lm. B 49). En ce qui concerne le mot glyx, M.
Linden peut appuyer son explication sur une importante communication
faite par M. Niss Hjalmar Matsson de Malung, montrante im emploi
ancien du mot (sous la forme glyfis) pour designer la fumee de la cheminee dans l'ancienne »imitation» du patois de l' Älvdal dans les regions
voisines. Concernant Vättnäs M. Linden s'oppose å M. Lars Levander,
en disant que le mot dal. nättjtåg, allegue par M. Levander, est un compose tout recent et ne peut äre pris comme point de comparaison pour
le developpement *Vxtia- > Vätt-. Quant å des »gårdsnamn» (noms de
famille), M. Linden defend son point de vue dans DNO I: 1 p. XVII et
explique plus en detail l'emploi de ce genre de noms comme designations
de lieux, soit sous une forme depourvue de finale soit sous une forme
en -a.
Le second article concerne les temoignages d'une ancienne prononciation (h)ä du mot hö en dalecarlien. L'auteur montre que la critique faite
par M. Levander dans Sv. Lm. 1948 p. 34 ne se base pas sur des arguments solides et comporte de graves oublis. Le nom Säbäcken sur lequel
il appuie sa demonstration ne peut, en raison de sa situation, avoir de
: gnDA qui se trouve sur une inscription d'un
rapports avec le mot
grenier i foin de la region å l'ouest du Vanån, dans l' Älvdal; toutefois
l'argument decisif pour expliquer le mot runique comme hä:bude 'höbod(en)' (grenier å foin) est que la phrase de l'inscription runique exige
un a p p ellatif comme complement d'objet — un nom de lien definitif
tel que M. Levander a presume ici, est impossible. Comme parallele å la
conservation d'une prononciation ancienne du chainon dernier d'une composition, conforme å la loi . phonetique, dans Ta forme de mot tjeki dans
le patois d'Orsa, M. Linden fait remarquer le fait qu'un nom de la na-
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ture Havsvåg Orsa, Havsvalg en sued. normal, presente une ancienne
prononciation authentique du å de -svalg par opposition å un a lorsque
le mot est employe seul dans la langue parlee actuelle.
L'auteur explique encore dans cet article quelques noms de lacs situes dans l'ancienne circonscription de Mora: venj. Häsejen (hösjön)
'le lac du foin' (avec des notes sur le developpement dialectal -sion>
-sien> -seien et sur la conservation de h dans le patois de Venjan), mor.
Ätjärne 'hötjärn' (avec des paralleles). Finalement l'auteur donne un
resumé des raisons que l'on a, d'apres les formes de noms et de mots de
supposer que le mot hö a ete autrefois prononce (h)ä dans le dialecte de
Dalecarlie — c'est dire suivant la loi phonetique.
Quelques mots. Par LARS LEVANDER t, Uppsala (pp. 226-228).
L'auteur a quelques hesitations å accepter l'interpretation que M.
Bror Linden donne du signe dans l'inscription runique discutee de Älvdalen. Les formes mentionnees de (h)ä pour 'hö' paraissent encore un
peu incertaines. La question de savoir si cette forme pourra åtre comprise dans le dictionnaire du dialecte de Dalecarlie est pour Fauteur une
question purement pratique, qui ne pourra se resoudre qu'å l'aide de
materiel que l'on rassemblera lors de nouvelles recherches plus approfondies dans cette ~mune..
Mise au point concemant les »Quelques mots» de Lars Levander. Par BROR LINAN, Uppsala (pp. 229-230).
M. Linden s'eleve ici contre le manque de prkision apporte par M. L.
Levander dans ses »Quelques mots* pour repondre å ses discussions concernant les mots 'höbod', kölhö' etc. Il pense qu'etant donne ces conditions il eut en tout oas ete inutile de poursuivre encore la discussion sur
ce sujet.
Recherches concemant les dialectes et les traditions populaires
de la Su&le pendant les annUs 1948-49 (pp. 231-254).
Compte rendu des recherches dirigees par les Archives d'Upsal pendant
les annees budgetaires 1948-49 (pp. 231-245). Par DAG STRÖMBÄCK.
I. Organisation, budget, direction et collaborateurs. II. Accroissements
des archives et utilisation des collections. III. Travaux dans les archives, elaboration des materiaux: 1. Apergu general. 2. Travaux des
employes. IV. Voyages.
Compte rendu des recherches dirigees par les Archives de Lund pendant
les annees budgetaires 1948-49 (pp. 246-252). Par GUNNAR HEDSTRÖM.
1. Organisation, budget et administration. 2. Employes et conditions du
travail. 3. Accroissements des collections. 4. Travaux dans les archives,
utilisation des collections, publications. 5. Voyages et enquåtes dans
les provinces.

266

Etsumts

Compte rendu de l'Institut de recheröhes toponymiques et dialectologiques k l'gcole des Hautes gtudes de Gothembourg pendant les
annees budgetaires 1948-49 (pp. 253-254). Par TURE JOHANNISSON.
1. Organisation et employes. 2. Budget. 3. Archives de l'Institut. 4. Travaux executes par l'Institut.
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Antike und Christentum an der Wiege der deutschen Sprache. Berlin
1949. (Berichte -alper die Verhandl. d. Sächs. Akademie d. Wissenschaften
zu Leipzig. Phil.-hist. Kl. 97 B.) - FRÖDIN, J. Ångermanlands fäbodar
(ur: Arkiv f. norrl. hembygdsforskn. 1948). - GADD, D., Har Gotland
haft någon folkdräkt? (ur: Gotlands Allehanda 1950). - OILSTRING, K. G.,
I kraft av det heliga ordet. En studie i kyrkoliv och folktradition (ur:
Linköpings stift i ord och bild, Sthm 1950). - GRANLUND, J., Pecunia
coriaria. Några anteckningar till Olaus Magnus' kapitel om »läderpengar»
(ur: Nord. Numismatisk Årsskr. 1947, tr. 1949). - GRAPE, A., Ihreska
handskriftssamlingen i Uppsala universitets bibliotek. 1-II. Upps.
1949. - GROOTAERS, L., De Nederlandse dialectstudie in 1948 (ur:
Bulletin de la Commission Royale de Toponymie & Dialectologie XXIII,
1949). - DENS., Methode bij het onderzoek van Latijnse en Romaanse
elementen in de Zuidnederlandse dialecten (ur: Koninkl. Vlaamse Academie v. taal- en letterkunde, Verslagen en mededelingen .1947, Gent
1949). - GUSTAFSSON, B., Kyrkoliv och samhällsklass i Sverige omkring
1880. En kyrkohistorisk-sociologisk undersökning. Lund 1950. (Samlingar och studier till Svenska kyrkans historia. 22.) - DENS., Gravöppningsringningen i Sverige. Lund 1950. (Meddel. från Kyrkohist.
arkivet i Lund. 8.) - GUSTAVSON, H. o. EKBO, S., Åmöja och solmöja
(ur: Nysvenska Studier 1949). - GÖRANSSON, G., Canutus Halm. Lund
1950. (Samlingar och studier till Svenska kyrkans historia. 25.) HAFSTRÖM, G., Ledung och marklandsindelning. Akad. avh. Upps.
1949. - HAGEN, S. N., The Kensington Runic Inscription (ur: Speculum
1950). - HAGLUND, J. 0. SVENNUNG, J., Johannes Magnus' Och: Miechowitas brevväxling om goternas ursprung (ur: Kyrkohistorisk årsskrift
1949). - HANSEN, IL P., Primitiv Folkmedicin II: Transplantation.
Kbh.-Århus 1950. - HARBE, D., Folkminnen från Edsbprgs härad I.
Örebro 1950. (Skr. .utg. av K. Gustav Adolfs Akademien 19: 1.) -
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HEDSTRÖM, G., Ordstudier i anslutning till P. Rydholms anteckningar
om Långarydsmålet i Västbo. 1-IT: 1. Lund 1948 (-1949). (Skrifter
utg. genom Landsmålsarkivet i Lund 7.) - HELGASON, JÖN, Maars
rimur og MoStiars Dåttur. Kbh. 1950. (1slenzk rit sibari alda 5.) - HENNINGSEN, H., Sofarendes Votivgaver tul danske Kirker (ur: Handels- og
Sofartsmuseets i Helsingor Årbog 1950). - HJÄRNE, E., Danaholmen
och tre konungars möten (ur: Saga och Sed 1948). - DENS., Sveriges
holme och Bjärköarätten (ur: Hyllningsskr. tillägnad Rolf Pipping 1949).
- Ho, INGEBORG, Numedalsmålet. Stutt umrit av ljod- og formlwre.
Oslo 1949. (Skrifter utg. av Det Norske Vid.-Akad. i Oslo II. Hist.Filos. Kl. 1949, no. 3.) - HOLM, G., Ortnamnen i Lövånger (ur: Lövånger del II, 1949). - DENS., Bottniska namnstudier (ur: Namn och
Bygd 1949). - HOLM, 0., Lövångers högre växtvärld (ur: Lövånger del
II, 1949). - HOLMBERG, A. R., Nomads of the Long Bow. The Siriono
of Eastern Bolivia. Washington D. C. 1950. (Smithsonian Institution,
Just, of Social Anthropol. Publ. no. 10.) - HOLTSMARB, ANNE, Leik og
skjemt (ur: Festskr. til Harald Grieg, 1950). - DENS., Myten om Idun
og Tjatse i Tjodolvs Haustkng (ur: Arkiv f. nord. filologi 64). - HOUGEN,
Ib., Fra Beter tul gård. Studier i norsk bosetningshistorie. Utg. av Norsk
arkeologisk selskap. Oslo 1947. - HUMMELSTEDT, E., Pejorativt neutrum
i de finlandssvenska dialekterna (ur: Hyllningsskrift tillägnad Rolf Pipping 1949). - DENS., Norr. vilmwom, Håvarna 134 (ur: Stud. tillägn.
Rolf Pipping 1949). - INGERS, I., Sydsvenskt riksspråk. Sthm 1950.
(Skr. utg. av Nämnden för svensk språkvård 7.) - JACOBSEN, Lis, Vilh.
Thomsen (ur: Store danske Personligheder II, 1949). - JANSSON, S. B. F.,
»Rimstenen» från Kensington i Minnesota (ur: Nordisk Tidskrift 1950). JANSSON, S. 0., Måttordbok. Svenska måttstermer före metersystemet.
Sthm 1950. (Nordiska museet.) - JIRLOW, R., Plogar i Gävle museum
(ur: Från Gästrikland 1947). - DENS., Skånska plogen. En plogkonstruktion och dess släktingar (ur: Kulturen 1948). - JÖHANNESSON,
Saga Islendinga. Bd 7. Reykjavik 1950. - JOHANSSON, II., Hemsjömanualet. Lund 1950. (Saml. o. stud. till Svenska kyrkans historia. 24.)
- JOHANSSON, L., »De ofödda barnen» och »utbölingen». Drag ur ångermanländsk folktro (ur: Arkiv för norrl. hembygdsforskn. 1948). - DENS.,
Frostvikens kyrkor och kapell. (Jämtlands kyrkor 2.) Upps. 1950. BOCK, E. A., Den norsk-isländska skaldediktningen. Bd 2. Utg. av
Elisabeth Kock och Ivar Lindquist. Lund 1949. - BOLSRUD, S., Rec. av
E. E. Eiken, Sagaspråk og stil, Oslo 1942 (ur: .Arkiv f. nord. filologi 64,
1950). - BRISTJUSSON, JÖNAS, Spånverjavigin 1615. Kbh. 1950. (Islenzk rit sibari alda 4.) - Kuusi, M., Sampo-eepos. Typologinen analyysi. Helsinki 1949. (Mem. de la Soc. Finno-ougr. XCVI.) - LAN-DTMÅNSON, S., Västergötlands folkmål. Del 4: Formläran. Text och kartor. Upps. 1950. (Skr. utg. av K. Gustav Adolfs Akad. 6: 5.) - LEIJSTRÖM, G., Studier i det germanska adjektivets syntax 1. Sthm 1950.
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(K. Vitt. Hist. o. Antikv. Akad:s Randi. 61: 2.) - LEVANDER, L., Dalmålsordboken 1949 (ur: Dalarnas Hembygdsbok 1950). - LID, N.,
Helsingin yliopiston suomalaisen ja vertailevan kansanrunoudentutkimus professorinviran täyttäminen v. 1949. Prof. N. Lidin lausunto
(ur: Virittäjä 1949). - DENS., Minnetale over Dr. med. I. ReichbornKjennerud (ur: Det norske Videnskaps-Akademi i Oslo Årbok 1949). LILJEBLAD, S., Bannack I: Phonemes (ur: Internat. Journal of American
Linguistics XVI, 1950). - LINDEN, B., Två adjektivsuperlativer i substantivisk användning som höjdbeteckningar (ur: Namn och Bygd 1949).
- LINDQVIST, N., En Bellmanstolkning och en dialektal ljudutveckling (ur: Stud. tillägn. R. Pipping 1949). - DENS., Namnet Säffle (ur:
Namn och Bygd 1949). - LOORITS, 0., Okupatsioon rahvapilke köverpeeglis. Tierp 1950. (Iseseisvuslaste kirjavara I.) - LUNDMAN, B., Die
hellen Afrikaner und die dunklen Dalekarlier (ur: Ethnos 1949). DENS., Sveriges antropologiska geografi (ur: Geografiska notiser 1950). MANBER, E., Ur lapparnas 1600-talskrönika (ur: Sv. Turistf:s årsskr.
1950). - MASÖGER, J. B., Leibesiibungen in Graubiinden einst und jetzt.
Chur 1946. - MATTESSON, A., Strömsboken, del II: 1, h. 6. Strömsund 1949. (Ströms Hembygdsfören:s årspubl. 1949.) - MIDBOE,
Draumkvedet. En studie i norsk middelalder. Oslo 1949. - MOBERG, L.,
Sv. dial. (orr)vena f. 'orrhöna' och sv. orre m. (ur: Nysv. Studier 1949). DENS., Nordiska ortnamn på Vin- (ur: Namn och Bygd 1949). - MODER,
I., Hornstäve (ur: Namn och Bygd 1950). - DENS., Ålems sockens
ortnamn (ur: Ålems socken. Historia och beskrivning 1949). - MODER,
1., och ENGSTRÖM, S., Kalmar stads tänkebok, häft. 2 (register). Upps.
1949. (Sam!. utg. av Svenska Fornskriftsällskapet h. 201.) - MODIN,
E., Härjedalens ortnamn och bygdesägner. 3 uppl. Sthm 1949. NIBANDER, HAGAR, Det gamla byggnadsskicket i Kronoby. 1950 (ur:
Skrift. utg. av Sv. litt. sällsk. i Finland 328). - NORDLAND, 0., Ormegarden (ur: Viking 1949). - NYGREN, E., Arkivinspektioner i Uppland
enligt 1630 års memorial för riksens antikvarier (ur: Arkivvetensk.
studier 1950). - OLssoN, B., Svenskt lärt namnskick. Hjälpreda vid
släktforskning. Lund 1946. (Meddel. fr. Kyrkohistoriska arkivet i Lund.
6.) - DENS., Latinska yrkesnamn i äldre svenska urkunder. Lund 1950.
(Meddel. från Kyrkohist. arkivet i Lund. 9.) - ORGÅRD, P., Hälsingland. Glimtar av land och folk (ur: Bygd och Natur 1950). - PAASONEN,
Gebräuche und Volksdichtung der Tschuwassen. Hrsgb. von E.
Karahka u. M. Rääsänen. Helsinki 1949. (Mem. de la Soc. finno-ougrienne XCIV.) - PLEIJEL, H., Kyrkohistoriska arkivet i Lund. 2 upp!.
Lund 1950. - DENS., Folkrörelserna och forskningen. Några principiella synpunkter. Lund 1950. (Meddel. f. Kyrkohistoriska arkivet i
Lund. 7.) - POSTI, L., Remarks on the Treatment of Proto-Finnic s
in Karelian and Veps (ur: Commentationes fenno-ugricae, Mem. de la
Soc. finno-ougr. XCVIII). - RAMSTEDT, G. J., Studies in Korean Ety-
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mology. Helsinki 1949. (Mem. de la Soc. finno-ougr. XCV.) - REHFELDT, B., Todesstrafen und Bekehrungsgeschichte. Zur Rechts- und
Religionsgeschichte der germanischen Hinrichtungsgebräuche. Berlin
1942. - REHNBERG, M. (red.), Rallarminnen. Sthm 1949. (Nordiska
museet: Svenskt liv och arbete n:r 8.) - DENS., Skogsarbetarminnen.
Sthm 1949. (D:o n:r 9.) - DENS., Byggnadsarbetarminnen, Sthm 1950.
(D:o n:r 10.) - SAARESTE, A., Bidrag till kännedomen om svenska lånord
i estniskan (ur: Svio-Estonica 1949). - DENS., Sur la place du verbe
attributif dans la preposition subordonnee Estonienne (ur: Apophoreta
Tartuensia, Sthm 1949). - SAHLGREN, J., Sockennamnen (ur: Sveriges bebyggelse, landsbyggden, Uppsala län 4, Uddevalla 1948; d:o, Uppsala län
2, Borås 1949). - SANDKLEF, A., Singing Flails. A Study in ThreshingFloor Constructions, Flail-Threshing Traditions and the Magic Guarding
of the buse. Hfors 1949. (FFC 136.) - SenteK, A., Svithjod och
folklanden (ur: Historiska studier tillägn. N. Ahnlund, 1949). - SEIP, D.
A., The Arna-Magnwan Manuscript 677 4t°. Introduction (ur: Corpus
Codicum Islandicorum Medii Aevi, vol. XVIII, Kbh. 1949). - DENS.,
Veraldarsaga (ur: Arkiv f. nord. filol. 64). - DENS., Originalmanuskript
og korrektur til Bjornsons »Landkwnning» (ur: Festskr. til Harald Grieg,
1950). - DENS., Norsk språk og skolen i dag. Oslo 1950. - DENS.,
Tellingsmåten i norsk og mulig endring (ur: Land og Kirke, Oslo 1950).
DENS., En liten norsk språkhistorie. 12 oppl. Oslo 1950. - SMIDT, C. M.,
Roskilde Domkirkes middelalderlige Byggningshistorie. Kbh. 1949.
(Nationalmuseets Skrifter, Ark.-Hist. Rxkke, III.) - SPERBER, H., The
Conundrums in Saxo's Hamlet Episode (ur: PMLA 1949). - STEENSBERG,
A., Slfflgten Steensberg og dens vestjyske Hjemsted. Kbh. 1950. STORM, E., Deleviser. Utgitt ved 200-årsminne med litteraturhistorisk
oversikt og kommentarer av D. A. Seip. Oslo 1949. - STRAUBERGS, K.,
Lettisk folktro om de döda. Sthm 1949. (Nordiska Museets Handlingar:
32.) - STIFIL, H., Kvill och tyll. En studie över några i svenska ortnamn
ingående ord med betydelsen 'åmöte, ågren' o. dyl. Upps. 1950. (Skrifter utg. av K. Gustav Adolfs akademien 20.) - STÅLBERG, NILS, En
knippa låtar från sekelskiftets Malung (ur: Malungs Folkhögskolas årsbok 1950). - SÖDERWALL, K. F., Ordbok över svenska medeltidsspråket, supplement. 14, 15 h., utg. av K. G. Ljunggren. Lund 1949, 1950. TAMM-GÖTLIND, MÄRTA, Ur r-ljudets geografi. Några synpunkter på
dess historia och utbredning i Centraleuropa (ur: Nord. Tidsskr. for Tale
og Stemme 1950). - THULSTRUP, Å., Preteritalt perfekt (ur: Nysvenska
Studier 1948). - TIBERG, N., Uppteckning av Visby-traditioner. En
orientering om arbetet (ur: Gotländskt arkiv 1948-49). - TILANDER, G.,
L'etymologie de portugais fecho, fechar elucidee par la construction des
serrures primitives (ur: Studia neophilologica XXII, 1949). - TILLHAGEN, C.-H., A Swedish Gypsy Investigation (ur: Journal of the Gypsy
Lore Society XXVI, Edinburgh 1947). - TILLHAGEN, C.-H. och DENCKER,
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N., Svenska folklekar och danser 1—II. Sthm 1949-1950. — WAGNER,
G., Småländska folkminnen, IV. Vetlanda 1950. — WESSMAN, V. E. V.,
Finlands svenska folkdiktning IV: Gåtor. Hfors 1949. (Svenska Litteratursällskapet i Finland 327.) — VIDE, S.-B., En götisk runstav i
Kulturens samlingar (ur: Kulturen 1949). — WIKMAN, K. R. V., Livets
högtider. Inledning (ur: Nordisk kultur XX, 1949). — DENS., Nutida
traditionsforskning. Några grundläggande synpunkter och begrepp (ur
Arv 1949). — VIRTANEN, E. A., Suomalaista tapaoikeutta. Helsinki
1949. (Tietolipas No 7.) — ÅSTRÖM, IRMA, Lin.beredningsverken i Hälsingland under 1700-talet (ur: Tekniska Museets årsbok Dffldalus 1950).
— ÖSTERGREN, 0., Nusvensk ordbok. H. 91. Sthm 1950.
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