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Om lapparnas brudköp.
Ruta-seden hos arjeplogslapparna.
AV ERIK NORDBERG.

I »Resa till Årsilla lappmark åhr 1715» ger lektor Georg Wallin i Hernösand några livliga bilder från julhelgen i Åsele, där
de talrikt församlade lapparna väckte hans särskilda intresse.
Hans uppmärksamhet hade fästs vid en ung lapp Johan Påhlsson Gali, som syntes oskiljaktig från sin fästekvinna. »Vart han
geck, geck hon med, söp han, så söp hon med, raglade han, så
gjorde hon så med. Ävenså då han geck till kommunion i kyrkan,
så stod hans kulla på vänstra sidan. Ty lapparne ha/va det för
sed, att de köpa dottren af föräldrarna, såsom till exempel !den
här hade gifvit en sölverbägare för henne o. s. v., och så snart
hon är köpt, träder dottren ifrån föräldrarne och följer sin trolovade man efter.»'
Wallin var en tränad iakttagare. Under resor både inom
Sverige och utomlands hade han vant sig att se och bedöma.
Vid lärdomssäten på kontinenten hade han inhämtat en mångsidig humanistisk bildning. Det lapska språket hade fångat
hans intresse, och han var just i färd med en lapsk ordbok. Den
uppfattning som han vid sin tillfälliga vistelse i Åsele fick av
lapparnas brudköp är inte så häpnadsväckande som den i förstone kan synas. Många präster, som i sin tjänst haft tillfälle
till en längre tids beröring med lappfolket, ha genom sina yttranden visat, att de sett på samma sätt.
I sin berättelse om visitationerna i Kemi lappmark 168586 skriver prosten Johan Thuderus i Kemi2:
i) Linköpings stiftsbibl. G 48. Tor Andrx, Georg Wallin, Sthlm 1936.
2 ) Isak Fellman, Handlingar och uppsatser I, s. 353.
1 — 48162
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»Såsom medh Lappernes frijerij och Gifftermål ett stort missbruuk befans wara beskaffat, i det att Lappen intet vil elocera
sin dotter, wore karlen så godh och ährligh som han will, förrän
han förmåhr att skaffa Pijgans Föräldrar och Slägtingar anSeenlige skienker, hwar af är händt, att Frijaren hafwer måst suspendera medh Wigningen, Tre, Fyra, Fäm, Sex åhr, in till des han
är blefwen så förmögen att han förmedelst gåfwor hafwer kunnat sin Wäntemös föräldrar benöija; Altså ogillades aldeles den
förbannade wahnan och resolverades, att så snart föräldrarna
och Contrahenterna hafwa tul Echtenskapet samtyckt, så skohla
Contrahenterna Troolåf was, Brudgummen för Twångliga f örähringar befrijas, och effter Sex eller Otta Wickor medh sin Brudh
tillsammanwigas, Men de Föräldrar som den gamble oseeden
påyrkia wehle, skohle medh ett sådant Straff ihogkommas som
Rever:m Consistorium dem påläggiandes warder.»
Lika kraftigt ingrep på sin tid prosten över Pite lappmark,
Olaus Stephani Graan. Vid prosteting i Arjeplog den 2 februari
1657 stadgade han: »Lapparna skola icke härefter drista sig at
sälja sina döttrar när the vilja gifwa sig i ächtenskap, efter theras
gamla ovana, eho thermed blifver beslagen, skal tilbörligen
plichta, theroni Pastores och skola hafva noga och gran upsigt.»i
Prosten Graan berättar närmare om denna handel i den »Relation»2 som han år 1672 avlämnade. Det är mest troligt, att
de förhållanden som där återges avse fjällapparna i Pite lappmark. De hade då sina hemvister huvudsakligen inom nuvarande
Arjeplogs socken. I kapitlet »Om Lapparnas Frijerij och dess
kostnadt å bägge sijdor» skildrar han den omständliga procedur
som iakttogs vid äktenskaps ingående.
Frieriet ägde helst rum vid Tiburtii tid, d. v. s. den 14 april,
då fåglarnas lektid inträffar. Vid valet av hustru såg den Ojande lappen främst på de ägodelar i renar, silver och kläder,
som han kunde vinna genom henne. Särskilt åtråvärd var den
kvinna som visat sig ha god lycka med sina renar. Uppfylldes
dessa villkor, rikedom och renlycka, betydde det föga om hon
Visitationer, Arjeplog (HDA).
*Relation Eller En Fulkomblig Beskrifning om Lapparnas Vrsprung,
så wähl som om heela dheras Lefwernes Förehållande* i Sv. Lm. XVII: 2.
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var ung eller gammal, ärlig eller oärlig, dygdig eller odygdig,
dej elig eller vanskaplig, sjuk eller helbrägda.
Friaren åtföljdes av sin fader eller någon annan anförvant
och medförde vid första besöket 2 å 3 kannor brännvin, benämnt
antingen pourist-vin, d. v. s. Gudsfridsvin, därför att friaren nu
kom blott för att hälsa föräldrarna och deras dotter, eller Såbmovin, d. v. s. friarevin, emedan han nu endast anhöll att få tillträde till huset med sitt frieri.
»Hwadh nu frijaren denne gången sigh bekostar måste han
beståå, och får therföre ey någon wedergälningh där frijerij gåår
tillbaaka. Andre, tredje och fierde Reesan måste och frijaren föra
medh sigh Sclubmovvijne eller frijarewijn, och tå begynna the
afhandla medh hwar andra, hwadh frijaren skall till brudennes
föräldrar, och the andre som ähre närmaste i Slächten, såsom;
bröder, Systrar, faderbrödrar, fadersystrar, Moderbröder, Modersystrar, och flere af Slächten förähra, huilke alle skohle wara
medh tillstädes och ächtenskapet bewillia och samtyckia, och
hwardera (: ther frijaren ähr så förmögen:) och pijgan ähr och
Rijk, hafwa af frijaren een lijten hedersgåfwa, såsom föllier:
Först skohle brudens fader och Moder, hafwa antingen Ett, tu,
try eller fyra stycken, huilkett the kalla Peck, och måste ett
stycke åt min stonne wara een marck Sölfwer effter deras Rächningh, huilket ähr 3 lodh. Ähr frijaren något Rijk, skall han
gifwa Fadren ett heders dryekes kärill, ett Sölfwer Stoopp, och
een koppar kiettill och een Raana: Modren ett Sölfwer bälte och
een klädes kiortell, huilken the kalla kafta (kapti), huilket är
een vthankiorttill, eller Manfolckz kiorttill, som både man och
quinna bruka. Jtem een hoopp Sölfwer Maffior på kläde sömmat, som lappquinfolcken bruka fram i theras bröst, then the
kalla kracke, eller gifwer frijaren Modren een volpi, som är een
Ringa quinfolckz kiorttill, doch efter Förmögenheeten. The
andre pijgones Slächt, syskon och Swågrar gifwer frijaren somblige mehra och somblige mindre, såsom Sölfwer Skiedar, Sölfwer
Maffior och annat Sölfwer, doch måste thet wara som bemält
ähr 3. lodh, och hwar och een måste hafwa af frijaren sin hedersgåfwa, så frampt han will blifwa sin brudh mächtigh.
Om nu frijaren och pijgones föräldrar sampt heela slächten
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kunna förlijkas om denna heders gåfwan, gåår frijerij wäll an,
hwar och icke, gåår frijerij tillbaka, och tå måste pijgones föräldrar betahla frijaren igen all den onikostnadt och thet bränwijn eller toobaak han wederwågat och bekostat hafwer, -vndantagandes thet bränwijn, som frijaren förste gången förde niedh
sigh, som war puorist wijnet, thet måste han beståå och ingen
betalning derföre wänta, efter dett af frijkostigheet uthgifwes.
Och händer det ganska sällan, at medh deras ächtenskapp
eller frijerij blifwer något hastigt sluut, uthan offta påståår, för
afhandlingar skull om hedersgåfwan som föräldrarna och slächten willia hafwa af Frijaren i tu eller 3. åhr, och ehuruwäll lägersmåhl skulle komma emillan, will heller Fadren och modren, at
deras dotter skall wara Skämdh, än att deras förwäntadhe hedersgåfwa icke skall them till fullo nöije blifwa tillstäldh.»1
Den friare som icke mäktade prestera tillräckliga hedersgåvor
fick nöja sig med en fattigare brud, en flicka av fattigare föräldrar. Att friaren understundom spenderade över sina tillgångar, var ett missförhållande som på Graans tid börjat försvinna.
Efter denna uppgörelse och sedan vigsel ägt rum flyttade den
nygifte mannen till svärföräldrarna, där han fick lov att prestera
ett års tjänst innan hustruns egendom utlämnades och hemgiften
tilldelades honom.
Hemgiften utmättes i förhållande till den hedersgåva som
presterats vid frieriet. Rika lappar gåvo i regel renar, 10, 20,
50, ja, ända till hundratalet vajor och oxrenar till hälften av
vajornas antal. Hustruns släktingar gåvo på samma sätt; mot
varje vid frieriet lämnad hedersgåva om tre lod silver bestods
en god ren. Mannens föräldrar - gåvo renar och husgerådssaker.
Efter ett år skildes hushållen, mågen flyttade antingen tillbaka till sina föräldrar eller till egen kåta i svärföräldrarnas
grannskap, ibland gav han sig bort på egen hand. Vid denna avflyttning bestod svärföräldrarna sin måg en vacker hedersgåva
av silver, messing, koppar, sängkläder eller annat husgeråd.
I ett tillägg till denna Graans relation göres följande reflexion:
»Lapperna förhindra myckedt derass propagation, att dec dyrka
1) a. a. s. 27.
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och sällia sina döttrar så höght, at ingen ytan dee rijkeste kunna
byggia Echtenskap, jaa offta medh sin största ägendombs förlust, detta gör henness Föräldrar, men Contrahen,terne ähro sigh
och sitt godha intet mechtige, komma och der igenom i stoor
Armodh för sådana girigheeth skull.»
Vid denna passus har Graan fogat en egenhändig randanmärkning:
»En Vhrminnes Osedh att Rijka och fattiga måste kiöpa,
Hustrur af Förwanterna. — Fadrens hemgifft mz dottren.
Sölfwerbälte
Sölfwerkraga med bråszor
klädeskiortel
Söllia af Silfwer och en Skeedh
kitlar 2 st.
sängh
Vaijor
halfft tiäl
yxe och all små bohagz tingh.»1
Med Graans här återgivna framställning stämma samtida
skildringar väl överens. Så är fallet med Rheens beskrivning
(1671) av frieriet hos lulelapparna, Johannes Tornei berättelse
(1672) från Torne och Kemi lappmarker, Gabriel Tuderus' meddelanden (1670-talet) om Österbottens lappar.2
Enligt Per Högström3, som på 1740-talet skildrade förhållandena huvudsakligen i Lule lappmark, var det friarens föräldrar
som stodo för frieriet och gåvorna. Samma sagesman uppger,
att vid frieri till änka som rådde sig själv någon egentlig morgongåva icke brukades. Fall hade dock funnits, då föräldrar som
tvenne gånger sålt bort sina döttrar förbehållit sig samma giftorätt även andra gången. »Men de måste dock, då inga Föräldrar
äro, förära några wackra gåfwor antingen åt deras barn eller
förra mäns slägtingar.»
a. a. s. 83 f.
Sv. Lm. XVII: 1, 3, 6.
Högström, Beskrifning öfwer de til Sweriges Krona lydande Lapmarker, Stockholm 1747, s. 131.
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Högström antyder även, att vid arvskifte dessa friare- eller
morgongåvor intogo en särställning. »Hwad som är qwar af de
morgongåfwor, som blifwit gifne, wilja de måst beholla, som
det gifwit, utom arfwet. Hwilket doch lärer komma an på Domarens godtfinnande.»,1.
Från Åsele lappmark i söder till de yttersta lappmarkerna,
på finskt område i norr betygas sålunda en allmän lapsk giftermålssed, som för den utomstående tedde sig som ett verkligt
brudköp. Att den för prästerskapet förnams som en styggelse
är av de i det föregående anförda uttalandena uppenbart. De
mera nitiska och stränga prästerna sökte som vi sett att stävja
den i deras ögon otillbörliga sedvänjan, men det hände också att
man resignerade. Prosten Tornaeus sökte först att bekämpa
den, men efter närmare besinnande lät han allt förbliva vid
det gamla, »Eftersom den icke häller så lätteligen står till at afskaffa, medan sådant alt sker hemligen emellan dem allena,
förutan några främmandes öfwerwaru.»2 Tornaeus såg också i
de av brudgummen till brudens föräldrar, bröder och släkt
skänkta gåvorna mera »en pietas och erkändsell» emot det stora
besvär som dessa föräldrar och bröder haft för brudens renar.
Att prosten Graan i Piteå hade en helt motsatt mening framgår icke blott av det vid prostetinget i Arjeplog utfärdade förbudet. Graan var en stridbar natur, men åtnjöt det bottniska
prästerskapets förtroende att föra dess talan vid riksdagen. I
god tid före riksdagen år 1668 hade han å sina och ämbetsbrödernas vägnar insänt en rad önskemål till ständerna och vid
ungefär samma tid torde han ha avlämnat ett par odaterade
skrivelser till Kungl. Maj:t. I någon av dessa handlingar har
han tydligen påtalat det bland lapparna florerande brudköpet,
ty den 20 april 1667 avlät regeringen ett brev till landshövdingen
i Västerbotten i syfte att få bort en del »oordningar som inritat
sig» i lappmarkerna. I brevet heter det nämligen: »Item att en
stor osed är med lapparnas giftermål, i det de sälja deras döttHögström, a. a. s. 140.
Sv. Lm. XVII: 3, s. 44, 45.
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rar, contrahenterna till stor skada.»1 Landshövdingen befalldes
att så mycket som görligt vore avstyra detta.
Att landshövdingen efter regeringens påstötning verkligen ingripit mot brudköpet därom lämnar Graans manuskript till den
förut citerade relationen ett intressant belägg. En person, vars
identitet icke kunnat fastställas, har nämligen på de breda marginalerna till manuskriptet gjort en del anteckningar som kunnat dateras till år 1692. Vid det kapitel om lapparnas frieri som
förut refererats skriver den anonyme antecknaren: »Emoth detta
hustrokiöpandett är aff Sahl. Landzhöfdingen Johan Gran ett
förbudh uthgångitt, så att nu meera icke så oppenbarligen der
medh handlass,sicke heller fördrista sig Lapparna att draga hwarandra till Lag ok Rätt om något af Rutta (: såssom de dett kalla:)
eller hedersgåfwan skulle stå tillbaka. Men icke des mindre
skeer dett ännu heml. att hwar ok een måste kiöpa sin hustro,
besynnerligen ibland dhe Rijka Lappar, ok hafwa wijd sådant
tillfälle Brudh och Brudgumme, intett att Råda, uthan såssom
föräldrarna ok slächten å bägge sijdor å sämias, så måste ok
dhe låta sig nöija.»2
Här möter den intressanta upplysningen, att lapparna hade
ett särskilt uttryck, ruta, för det som Graan betecknat som hedersgåvor. Vidare göres det klart, att uppgörelser om ruta tidigare ägt rum vid rätten, men att detta bruk avstannat, under det
att ruta-seden praktiserades åtminstone bland de rika lapparna.
Vi skola senare finna, att den icke blott tillämpades hemligen
utan öppet behandlades vid domstolen.
Benämningen ruta förekommer även i en rimkrönika från
förra delen av 1700-talet i samband med ett par förklaringar
som förtjäna uppmärksamhet.
Rimkrönikan påträffades i Carl v. Linnés papper och har
tydligen medförts av honom från den resa han gjorde i Lappland
år 1732. Den bär titeln Samin Pirra acta Utza kirje, d. v. s. »En
liten bok om lapparna», och anses stamma från Lule lappmark.3
G. Göthe, Om Umeå lappmarks svenska kolonisation, Uppsala 1929,
s. 158 ff.
Sv. Lm. XVII: 2, s. 28.
a. a. XVII: 7, ss. 10-13.
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Författaren är anonym, man har gissat på någon lappmarkspräst.
En avdelning i krönikan handlar om »Lapparnes Frieri, Gifftermål, och Bröloppssed», och frieriet skildras så som känt är från
andra framställningar i detta ämne.
Först påpekas den roll som rikedomen spelar och hur omöjligt ett gifte är mellan rik och fattig:
— — — »Skall drängen dottren winna
Han hos Föräldrar måst med Rhutta sig infinna
Ty wil i korthet jag the rijkas frieri
Samt theras gifftermåhl och Brölopps sed besi.»
Sedan skildras friarfärden och besöket i flickans hem. När
bönemannen -- sögno åivi — och brännvinet gjort sitt och frieriet fått ta vid, heter det:
»Män tages friarn' an, the straxt begynna sluta
Om Rhuta, och hur stor dän blifwa skall då pruta
När de här om förliktz bärs alt i kåtan inn,
Ther af så Far som Mor tar hwar halfparten sin
Thå kallas dåttern inn at äfwenledz tilldelas
The skäncker henne bör, tror höflighet eij felas
På deras sätt och wijs; ty af Brudgummens Mor
All närmste Qwinnosläkt, för Bruden wördnad stor;
Som henne gifwer hwad Brudgummen har beslutit,
Och eij bland Rhetta är begripit dl' inslutito
Till dessa avsnitt har författaren fogat ett par anmärkningar
till förklaring av termen Rhuta, så lydande:
»Rhuta betyder egenteligen på lappska språket egendom af
Silfwer till någon ömnighet, men warder dock aldramäst brukat
at uti ett kort begrepp nämna the waror, hvar mäd lappen kiöper sig hustru af hennes föräldrar, så at han eij får hustru förrän
han henne genom Rhuta sig tillhandlat hafwer, just så mycket
som hennes föräldrar åstunda och then tillkommande hustrun
är riker till, at hafwa mäd i hemfölgd ur sine föräldrars bo stundom 10 å 15, äro föräldrarne rätt rike 20, 30 å 40 Pecki hwilket
uttålkas på Swänske, Stycke, och räcknas sålunda. En Norsk
rane eller Rya räknas för et Pecki eller Stycke en kiorttel för ett
Stycke en Silfwerskied för ett st. en S. Rikzdaler för ett st. ett
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Silfwerbälte förgylt eller oförgylt ett st. ett Silfwerstop eller
lång Remmare mäd sina fötter under och Löfbiälror ikring för
ett st: 6 par Silfwer Maljor förgylte eller oförgylte för ett stycke
En Ny klädeskiortel för et stycke en braf kiörren för et st:
NB: En kiörren kostar 4 a 5 Rikzdaler men en Lass Ren allenast
en Rikzdaler dock är at märka at de gifwa 2 eller flera st. af et
slag af ofwan tecknade Pärsedlar på thet the den åstundande
Summan kunna fullgiöra, denna Rhuta är så oumgängelig ibland
Lapparne at ho dän eij kan ärlägga må eij häller wänta blifwa gift.
—
dottren må eij understå sig, at neka sedan Föräldrarne
gifwit sitt samtycke, hon må hafwa tycke för Friaren eller ei.
icke heller får hon det ringaste af Rhutta utan thet behåller
Fadren och Modren, allenast det får hon som brudgummen eller
friaren henne serskilt förärer.»
Att termen Ruta förekom även i de södra lappmarkerna framgår av den berättelse som Petrus Thurenius år 1724 nedskrev
om vidskepelser i „bele lappmark.' I framställningen om huru
de sitt frieri förrätta, heter det: »Här frågas först effter roten
(Rotimet) det är effter morgongåfwor, är hans Föräldrar fattige
deremot hennes rika; då är hans frierie förgäfwes; men äro the
jämnlika och af den förmögenheten, så skola brudens föräldrar
hafwa af Brudgummens, hwarthera sitt silfwer bälte, samt ett
silfwer stop eller kanna, hennes bröder och systrar, hwarthera
en silfsked, hennes Föräldrar och närmaste släkt en RD:r, då
nu hennes föräldrar och släkt är på sådant sätt förnöjd, måste
hon volens et nolens gifwa sig i brudgummens wåld. Detta förstår jag icke om dhe fattiga, dok måste dhe och förnöija hennes Föräldrar och släkt efter råd och lägenhet.»
Från visitationen i Lycksele år 17672 meddelas följande:
»Wid Lapparnes lefnadssätt må anmärkas the rikares förehållande, när theras döttrar börja få friare och skola gifta sig, bestående deruti, at när en rik änkling el. rik mans son nu anmäler
sig till en jämngod el. kan hända rikare mans dotter, så fordra
då dess föräldrar, efter gammal sed, som hittils gullit såsom för
lag, af en sådan friare nya klädeskjortlar för sig sielfwa, ett er
I. Fellman I, s. 389.
Visitationer i Lappmarken, Lycksele (HDA).
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flere silfwerbälten, en summa til 10-15 å 20 riksdalrar in specie,
silfwerstop el' kosa, några silfwerskjedar, sängtäcke er så kallad
Bana, utom thet, at flickans bröder, systrar, farbröder etc fordra
någon skänk hwardera, och heter hela denna utgift hos lapper
Ruta er Rota. Den som ej kan elr wil praestera hwad som fordras, winner ej hel' sin åstundan. Denne plägsed utestänger nu
alle fattigare, ehuru beskjedelig karl thet ock wore, ifrån at förse
sin lycka med en rikare fästemö, så at ingen af mindre förmögenhet dristar sig fria til en rik mans dotter, efter han ej kan wara
i stånd at inlösa henne af Föräldrarne och dess släkt. Så är ock
detta et medel för de rika, som äga många döttrar, at draga
andras rikedomar til sig, och hålla sina döttrar liksom fala til den
mästbjudande, äfwen twinga them, såsom man har exempel, det
sådane mäns döttrar, ehuru the gifwit en fattigare friare samtycke,
dock, när en rikare mellankomit, måst afsäja den förre, och,
efter föräldrarnes egennyttiga afsikter, taga den senare. Hwad
hemgiften angår, som Lapparne kalla Rajo, så gifwes then efter
frihet af föräldrarna uti Renboskap, när barnen sättja egit bo;
gemenligen å bägge sidor, och kan blifwa swarande emot hwart
annat, men emot stora utgifne Ruta är ej någon regress el' ärsättning med säkerhet at wänta. I synnerhet förminskas uti en
änklings bo, til mehn för barnen, ansenligt af ägendomen, och
då tilkommande swärfolket ännu äro i lifwet, och äfwen theras
tid och lycka föränderlig, blir owist at lita på, hwad ffrå theras
hus kan komma i arf tilbaka. Såsom nu omtalte Ruta, then
må komma under namn af mårgongåfwa elr hwad thet wil, ej
annat kan än anses för olaglig, ty underställes härmed i underdånödmjukhet til Höga Öfwerhetens nådigste ompröfwande,
om icke wid tingen undersökning kunde skie til denne osedens
förbjudande och afskaffande, thet månge af denna Församling, som insedt detta friaresättets skadelighet, gerna skulle
önska.»
Konsistorium ansåg det dock utsiktslöst att genom förbud
kunna hindra en sak som förnämligast måste ankomma på samtycke och överenskommelse å båda sidor. Häri fick det stöd av
Direktionen, som av andra skäl hyste farhågor för ett tillgripande
av förbud i detta fall. Lapparne skulle, menade man, vid ett
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säkerligen flytta över till Norge och därigenom
vålla det allmänna större skada än som kunde uppkomma av
den påtalade oseden. Direktionen höll därför rådligast »at härvid låta bero, till des sådant i framtiden kan på annat sätt rättas».
Den ståndpunkt som Direktionen med detta yttrande intog
var den som svenska myndigheter särskilt sedan 1600-talets
mitt tillämpat: lapparna äro känsliga för tvång, de kunna rymma
över till Norge och vid ofred bli Sveriges fiende till gagn, man
måste vara försiktig med förbud.1
Det förbud varmed landshövding Gran sökte kväva rutaseden fick icke avsedd verkan. Ruta bestod och lapparna drogo
som förr sina tvister om densamma inför rätta.
I det memorial, som prosten Carl Solander i Piteå år 1727
:ingav till riksdagen2, ägnar han en punkt åt lapparnas giftermålsseder:
»Som större delen af den förmögnare lappallmogen hafva en
stor och straffbar osed, enär de bortgifta sine döttrar med det
så kallade Rutha, som therutinnan består, at de lika som sättja
sine barn emot penningar sölfver ock annat, hvar igenom ofta
ächtenskapet förhindras, Rättegångz Processer yppas, enär Brudgumen intet kan efterkomma hvad han låfvat eller livad Brudens fader sedan åstundar, Warandes åhr 1724 vid visitation
med Silbijocks församling, en casus härutinnan angifven som
till Häradz Rätten remitterades, at en lappman måst gifva till
sin fästemös föräldrar Rehnar 140,120 Rdr in specie, en silfverkosa a 3 lod, skied a 3 lod, kläde 3 alnar jemte annat, hvilket
åter den förras fader welat igen taga, enär hans son intet långt
ther efter igenom döden af gick, och hafver berörde stridighet
dem imellan intet kunnat komma till slut för än wid innevarande
åhrs wintterting, och ehuruwäll Prästerskapet i lappmarken så
-wäl som dombhafvanden denne oseden sökt at förekomma, förmenar doch lappländarne sig det samma strafflöst kunna giöra
efter den macht och myndighet de hafva öfver sina barn: Fördenskull Hans Kongl. Maijtt i underdånighet bönfalles at denna
Göthe, a. a. s. 57, 132, 169 m. fl. ställen.
Lappmarkshandlingar (HDA).
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i lappmarken gångbara Rutha nådigast förbuden varder till förekommande af de många skadel. påfölgder som af den samma
ärröra.»
Över denna framställning anmodades landshövdingen att
yttra sig, och den 11 sept. 1734 meddelade han sitt svar.' Landshövding Gyllengrip föreslog, att genom en allmän på lapska
språket översatt förordning Rutan måtte alldeles förbjudas »wid
det straff till giörande, at hwilken som beträdes densamma gifwa
eller taga utan skovsmål sitt åboende Lappeland till angifwaren
skall hafwa förwerkat; Hwilket lappallmogen mer än något annat straff eller penningeböter till lydna och hörsamhet skulle
tilhålla.»
Kungl. Maj:t remitterade omedelbart landshövdingens skrivelse till Svea Hovrätt som befalldes inkomma med underdånigt
betänkande häröver. Hovrätten å sin sida infordrade i skrivelse
den 6 october 17362 skyndsamt yttrande av häradshövdingen,
men därmed synes ärendet ha avstannat. Något yttrande torde
icke ha inkommit till hovrätten. I dess protokoll och registratur
för åren 1736-1750 finnes ärendet icke upptaget mera. Enligt
en protokollsanteckning år 1737 uppgives häradshövding Anzenius, som närmast skulle ha ansvarat för remissen, vara sjuklig.
Det hade eljest varit intressant att få se huru den dömande
myndigheten såg på denna sak.
Det återstår icke annat än att ur tingsprotokollen framtaga
och skärskåda sådana ruta-mål som äro belysande för lapparnas
och rättens inställning till seden.
Vad beträffar Arjeplogs tingslag finner man under 1700-talet
så gott som varje år en eller flera sådana tvister i tingsprotokollen, somliga rätt utförligt, andra mycket knapphändigt refererade.
2.

Vid tingsrätten i Arjeplog år 1722 väckte arvingarna till Anders Erichson i Sörvästerbyn talan mot sin moder Karin SjulsArjeplogs tingsarkiv. Diverse handlingar från 1700- och 1800-ta1et
(HLA).
Arjeplogs tingsarkiv, i samma som föreg.
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dotter, nu omgift med Joen Anundsson, för att hon under deras
omyndighetstid undandragit dem delar av fadersarvet, bl. a. ett
,silverbälte. Modern påstod, att hon fått bältet till skänks av
sina föräldrar.
— — — »Barnen sade at der emot har deras framledne fader
gifvit et annat bälte. Karin sade at det bältet gafs ut af fadren
till Pehr SiuhLsson svärfader enär han som lapparnas tahl
lyder kiöp t e hustru; men efter hännes dagar skola barnen
det behålla för sig.»'
Här möter en mycket märklig uppgift. Enligt ordalagen i
detta protokoll skulle här föreligga ett eklatant bevis för lapparnas brudköp. Ja, lapparna skulle, om man får taga formuleringen för god, ha ett särskilt uttryck i sitt språk med betydelsen
»köpa hustru». Något sådant uttryck på lapska är dock icke
känt. Slår man upp Öhrling-Lindahls lapska lexicon (1783),
finner man under uppslagsorden nisu och hustru uttrycken nisuneb waldet = ducere uxorem, taga sig hustru och akkab waldet = taga sig hustru. Samma konstruktion återfinnes under
uppslagsordet waldet. De lapska orden waldot och waldotet översättas med gifta sig, ingå äktenskap. Under uppslagsorden köpa
och det lapska åstet saknas denna eller däremot svarande konstruktion. Det förefaller otroligt, att utgivarna, om ett lapskt
uttryck för »köpa hustru» varit gängse, skulle ha underlåtit att
anföra det. Lika otroligt är det att de skulle ha varit okunniga
om uttrycket, därest det verkligen brukats.
Huru därmed förhåller sig må lämnas därhän. Brudpriset var
i detta fall ett silverbälte. Bältet hade utgivits till svärfadern av
Anders Erichsson då han friade till Karin. Nu hade hon det i
sin ägo och barnen från förra giftet skulle ha det efter hennes
död. Om svärfadern i detta fall levde eller var död, framgår
icke, brudpriset hade dock återställts.
Utförligare och tillförlitligare besked i dessa spörsmål erhålla
vi först vid ett genomgående av de ruta-mål som titt och tätt
1) Arjeplogs tingsrätts protokoll, nu i Härnösands landsarkiv. Vissa meningar ha för överskådlighetens skull i detta och senare återgivna protokoll
spärrats av förf.
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handlades vid häradsrätten. Några karakteristiska sådana skola,
här anföras, alla från Arjeplogs tingsrätt.
1. Den 27 januari 1738 S. D. påstod Olof Olufson Ainil ifrån Tårpenjaur By uti Luhleå lappmarck, att ett förgylt silfverbälte a 120 dr
kor" värde hvilket han då han frijade efter Mine Mårten Anderssons
uti Södervästerbyn dotter Ingrid som nu är hans hustru, skiänckt
uti Ruta till svärmodren Margta Siuhlsdr, måtte efter allmän
plägsed återgå till gifvaren ifrån svågren Anders Mårtensson uti
Södervästerbyn, hvilken det nu uti sin värjo har, och vid hållit arfskipte efter svärmodren icke kommit barnen emellan till dehlning.
Anders Mårtensson vägrade så mycket mehra vilja aflämna dätta.
bälte som Olof Ainil skal gifvit svärmodren tillstånd borttskiäncka bältet till hvem hon hälst ville, hvilket hon ock giordt,i det hon skänckt
det samma till aflne Enar Jonssons uti Södervästerbyn hustru Margetha
Påhlsdr då Anders Mårtensson fick hennes dr till hustru hvar efter svärmodren det åter gifvit till honom Anders Mårtensson, vid hvilken beskaffenhet han förmente sig icke vara befogad at bältet till den andre
afstå dock ärböd i stället 5 Rdr in specie eller 45 dr kort hvar med Ainil
sig eij benöja ville utan påyrkade sitt förra påstående och nekade at
hafva lämnat svärmodren den omtalte frijheten. Protokollet uplästes
och uttolckades. Parterne togo afträde.
Resolutio
Emedan Anders Mårtensson icke kunnat bevisa, at hans svåger
Olof Olufson Ainil till evärdelig ägendomb skiänckt och gifvit sin nu
sedermehra aflne svärmoder och Anders Mårtenssons moder Margta
Siulsdr, då han Ainil frijade efter hennes dr och sin nu varande hustru,
Ingrid Mårtensdr det omtvistade förgylta silfverbältet å ungefär 120 dr
korts värde, och ibland allmogen härstädes en allmänt vedertagen plägsed är, at sådan gåfva som kallas Rutta, bör
återgå till gifvaren; ty förklarar Rätten honom Anders Mårtensson,
hvilken samma bälte sedermehra utan vederkiäntzlo om händer fått
och ännu har i anledning af 20 dommarereglan skyldig det
samma till Olof Olufson Ainil at återgifva.
I detta domstolsutslag meddelas med all önskvärd tydlighet, att Ruta, som vi tidigare funnit vara beteckningen på priset för bruden, under vissa förhållanden återgick till den som utgivit den, d. v. s. i regel till friaren. I detta fall hade Ruta utgivits till svärmodern, och hennes död förde med sig att Ruta
restituerades. Denna restitution betecknas som allmän plägsed
av sådan styrka, att den verkade som oskriven lag.
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Rätten att återfå eller återtaga Ruta kunde dock av den
ursprunglige givaren efterlåtas genom att han förklarade rutan
som skänk. Kunde ett sådant efterlåtande av rätten till restitution icke bevisas, dömdes till återgång av Ruta.
Vidare kunde innehavare av Ruta som annars skulle återgå
till ursprunglige givaren lösa densamma, men endast med dens
samtycke som hade Orätt at h återfå densamma.
Slutligen är att märka, att lagrum saknades för avgörande
av tvister i dylika mål. Rätten dömde efter landssed.1 Man må
då hålla i minne, att nämnden under 1700-talet uteslutande
eller till största delen utgjordes av lappar.
Det vanligaste fallet, då Ruta återgick, var nog då svärfadern avled. Uppgörelsen vid rätten kunde vara ganska enkel,
såsom i följande fall.
Den 29 januari 1741. S. D. Utfäste änckan h. Karin Amundsdr
ifrån Lockteå, at vilja låta affölja till nämndemannen Jacob Siuhlsson
ifn samma By en kopparkettil, som han uti Rute skiänckt
och gifvit sin nu mehra aflne svärfader och änkans man Pär
Hemichson, thå han frijade efter hans dr af förra giftet, hvilket ock Rätten pålade henne at efterkomma.
Men Ruta återgick även, då den för vars skull den utgivits
avled.
Den 25 januari 1759. — — Wid detta tillfälle anhölt ock Nils
Nilsson at återfå ett stop. 4 skiedar och 2 Rd. jemte en Rana, som han
i Rute lemnat till Kierstin Amundsdotter, tå han friade
till sin nu mera afledne Hustru: och som Kierstin Amundsdotter
erkiände, att hon berörde persedlar i Rute bekommit, samt undföll
them at återställa, Rute äfven bör efter brukelig Landssed
återgå efter thens död, för hvars skull thet är gifvit, så antyddes och Kierstin Amundsdotter att sådant ovägerligen efterkomma.
Ruta kunde återgå även medan mottagaren var i livet.
Den 3 februari 1758. S. D. Kärade Pål Andersson i Simisjaur
till afl. Lars Jonssons i Simisjaur enka Hustru Kierstin Nilsdr angde
thet måtte hon återlefverera sex Rdr, ett silfverstop, en kosa, en Rana,
3 alnar och 3 quarter blått kläde, 3 silfverskiedar, 5 par maljor och en
1) p. 20 i Domarregler: »Där man hafver icke beskrifven lag uppå, där
skall man bruka landets skäliga sedvänja för lag, och döma därefter.»
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kopparkettel, hvilka persedlar Pål Andersson i Rute gifvit
åt Kierstin Nilsdotter, då hans son giftade sig med hennes dotter
Bothila Larsdotter, samt thetta så mycket häldre som både svärmodern
och soneHustrun emot Pål Andersson sig ej så som vederbör skicka
skola, hvarförutan Pål Andersson yrkade att återfå ett förgylt silfverbälte som Bothila Larsdotter brukat när hon var brud, i stället hvarföre Pål Andersson vill lerana henne ett annat äfven förgylt bälte: och
som sedan berörde persedlar blifvit upräknade, Kierstin Nilsdotter och
Bothila Larsdotter erkände att the af Pål Andersson utgifne blifvit, och
at Kierstin Nilsdr ännu sielf om händer har Ranan, klädet, 3 silfverskiedar och kopparketteln, theraf dock 2ne skedar äro bortgifae, en til hennes måg Eskil Anundsson Bågg, then andre till Nils Nilsson i Simisjaur,
och thet öfrige är i Bothilas förvar efter hennes vidgående; Altså och
emedan Hustru Kierstin Nilsdr theremot ej något i Rute
åt Pål Andersson gifvit; ty förklarades efter vanlig plägsed
Kierstin Nilsdotter och des dotter Bothila skyldige återlefverera alle förenämde persedlar, äfven låta ombyte af bälten
skie, hkt och straxt verkstältes således at bältene ombyttes, samt stopet, en skied, kosan, 6 Rd och 4 par Maljor til Pål Andersson återlefvererades.
Det förefaller av detta exempel som om återgången påverkats
dels av den omilda behandling som den forne friaren rönt från
svärmoderns sida dels av den omständigheten att ingen mot
Ruta svarande prestation ägt rum från svärmoderns sida.
Presterades ingenting som motsvarade Ruta i värde, dömdes
till återgång.
5. Den 30 januari 1794 § 34. Påstod Lappman Anders Olofsson
Tionk i Norrvästerbyn efter stämning uppå dess svägerska Brita Persdotter at af denne antingen återbekomma ett silwerCredentz om 12
lods wigt, som enär kärandens afl. son Nils friade til svarandens dotter,
Carin Larsdotter, gifvits i så kallat Routi, utan at få något i stället eller at swaranden nu måtte derföre betala sex Rdr. Och som Brita Persdotter ej gittade wedersäga stämningsmålet altså aktade HäradsRätten skjäligt ålägga henne at efter Ortens sed, så wida hon ej gifwit
något Routi tilbaka, återlemna det om händer hafwande Credentzet samt ersätta kärandens utlagde stemningspenningar med fyra skr,
hwilket genast afsades.
Var man nöjd med det som sålunda i gengäld presterades för
Ruta, gick det inte an att senare anföra klander och komma med
anspråk.
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Den 29 januari 1794. Efter något samtal emellan lappenkan Ella
Jonsdotter i Loukte kärande och dess stjufmåg Pål Pålsson Rika i
Norrvästerbyn svarande, angående återbekommande af ett käranden
näst efter stormarknaden förledit år afhändt Renbälte eller seltyg, utreddes, at swaranden wäl haft ett bälte som han under frieri för 10 år
tilbaka til sin nu warande hustru Brita Hindriksdotter i Routi åt kärandens man afledne swärfadren Hindrik Andersson gifwit, och skal
wara det samma Pål Pålsson nu återtagit, emedan han af Hindrik för
flere år sedan fått ett sämre bälte: men som Pål Pålsson då dermed
nögts och samma bälte under tiden utslitit, Altså ålades honom at til
käranden återställa tagne Renbältet samt at til ersättning af stämningspenningarne 4 slr utgifwa.
Den genprestation varom här är fråga synes också ha gått
under beteckningen Ruta. Man kan jämföra med följande
exempel.
Den 3 februari 1758. S. D. fordrade skickaren Per Persson i
Sörvästerbyn af dess Hustrus Karin Larsdotters stiuffader Pål Bengtsson i Lokte ett silfverbälte som han skal gifvit Pål Bengtsson
i Rute när han friade till Karin Larsdotter: och som sedan Parterne
upgifvit hvad the å ömse sidor i Rute gifvit, thet befants, att
Per Persson i Rute lämnat ett silferbälte, en skied, en Rd. 7 1/2 al kläde
och en Rana, i sammanräknat värde 204 d kmt, hvaremot Pål
Bengtsson gifvit stiufdottren en klädeskiortel, en fäll och 3 par
silfvermaljor värde 54 dr tilsammans; altså och emedan Rutet efter
gl plägsed är af then beskaffenheten att thet kan återfordras; ty förklarades Pål Bengtsson skyldig återlefverera til Per
Persson silverbältet af 120 drs värde, tå han niuter 30 dr, såsom vedergällning för thet han förvarat Karin Larsdotters arf och henne upfostrat, hkt Parterne antyddes, med tilläggande att ett par maljor värde
4 d kmt som Per Perssons stiuffader Länsman Olof Jakobsson äf ven
i Rute gifvit böre honom af Pål Bengtsson återställas.
Frågor om Rutans återgång uppgjordes vid arvskifte och
uppgörelsen stod fast, om den skett med arvingarnas gillande.
Den 4 februari 1757. S. D. Ifrån Anders Erikssons i Simisjaur
tiltal om en Rana som nämdemn Per Persson i Norrvästerbyn vid
arfskiftet efter thes svärfader afl. Jon Olofsson återtagit såsom af
honom i Rute gif ven till enkan Kierstin Nilsdr, med h:kn Anders
Eriksson blifvit gift, befriades Per Persson, efter sådant för flere
år sedan skedt med samtel. Arfvingarnes begifvande, hvarpå
Anders Eriksson nu mera, efter Kierstin Nilsdrs död, ej någon talan äga
kan.
2— 48162 Svenska Landsmål 1948
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Den 1 februari 1792. S. D. Påstodo efter stämning afle Mårten
Persson Kroks arfwingar Lars Larsson Kabak, Jon Pålsson och Lars
Persson ifrån Sörwästerbyn, at des efterlemnade Enka, Sigrid Anundsdotter ej måtte til godo njuta des afl. mans den 29 Martii år 1785 til
henne i vittnens närvaro gjorde Testamente, äfwen som ock Lars Persson särskilt påstod at af henne utbekomma det så kallade R o uttj a
som han til Mårten Persson då han friade til dottren utgifwit hwarjemte
Mårten Persson Krok enl. bewittnat Förordnande af den 8 Februari år
1769 tu dottren Maria med förra giftet af bo oskifto efter des död utan
rätt Testamenterat re par Kracki af silfwer och ett par silfwerKragar,
samt desutom til dottren Marget uti wittnens närwaro gifwit 10 st. Renar och et litet silfwerbälte, hwarom desse jemväl särskilte påståenden
efter stämning giorde, Och emedan edeligen afhörde wittnen nämdemannen Zachris Persson och Nybyggaren Johan Persson tillika med
lappmännen Clemmet Jonsson och Anders Sjulsson ifrån Arjeploug för
kort tid sedan hört Mårten Persson Krok i lifstiden i Testamente til
Marget Mårtensdotter för hennes fattigdoms skull utlofwa 10 st' Renar
och et litet Silfwerbälte — eller det samma som han til hustrun utgifvit, Nämdemannen Sju! Pålsson jämväl intygat, at Lars Persson ifrån
Sörwästerbyn til bemälte des afle svärfader i så kallade Routtja utgifwit 3 Hollenska och 2 Norska Riksdalrar samt i öfrigt emot förenämde
skrifteliga och med wittnen styrkte Testamenten icke några sådana
klander anfördes som därutinnan laga ändring wänta kunde; Fördenskull fant HäradsRätten skjäligt döma, at utaf afle Mårten Persson
Kroks efterlemnade egendom först bör uttagas 10 st Renar och lilla
silfwerbältet som han til Lars Anderssons hustru Marget Mårtensdr i
Testamente gifwit och jemväl af bo oskifto, Lars Persson ifrån Sörwästerbyn R ottj a 3 Hollenska och 2 Norska Riksdalrar återställas,
samt i öfrigt dottren Maria äfwen af Bo oskifto til godo niuta de til henne
Testamenterade 2ne par Silfwerknappar och til Enkan Sigrid Anundsdor
tillika med dottren Botel Mårtensdotter utgifwas all den egendom som
dem igenom Mårten Persson Kroks den 29 Martii år 1785 giorda Testamente uttryckligen förmår och innehåller, och sedan all den öfriga Egendomen samtle Barnen emellan lagenl. fördelas, hwarom Parterne å ömse
sidor underrättades.
Inför rätten uppgjordes Ruta-tvister i godo.
Den 22 januari 1753. S. D. Tvisten emellan Per Persson i Norrvästerbyn och Olof Paggesson samt des Hustru, rörande ett silfverbälte, ett stop, 9 par Maljor, en skied, en klädeskiortel och en Rann,
utgifne til Olof Paggesson af Per Persson i Rute, då des
son Lars gifte sig med Olof Paggessons dotter Kierstin som
ny!. enka blifvit, blef således i godo bilagd, att Olof Paggesson jemte
Hustrun utlofvade återlefverera til Per Persson berde persedlar hvarmed ock han ej annat kunde än åtnöjas.
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Såsom karakteristiskt för Ruta kan efter de exempel som anförts fastslås, att den återgick till den som givit den eller att
den under vissa betingelser kunde återfordras.
I det först relaterade Ruta-målet antyddes emellertid att
Ruta kunde lösas, och i ett par av de följande exemplen (nr 4
och 5) synes den Ruta som presterats ha kräft en viss motprestation. Huru därmed förhöll sig bör kunna uppdagas vid undersökning av de fall då lösen erlades för Ruta eller då återgång av
Ruta vägrades.
Den 26 januari 1749. Begaf sig änkan hustru Ingrid Nilsdotter,
at tul länsman Bengt Anundsson i lockteå betala 7 d: 16 ./. för en Rana
som den senare skal i Rute gifvit den förra då des son gifte sig med
Ingrids syster, likt protokollerades.
Vad som lämnats i Ruta kunde sålunda lösas från återgång
med pengar, men vanligare var, att föremål av motsvarande slag
eller värde lämnades.
Den 31 januari 1745. S. D. Ett af Pär Mårtensson uti Sörvästerbyn till nu mehra afine Lars Siuhlsson i Simisjaur i Rute och nu af Pär
Mårtenssons äncka, h. Gunnila Ilansdr återfordrat silf verst o p,
kan Rätten så mycket mindre påbörda Lars Siuhlssons arfvingar, nämdemännerne Lars Larsson och Olof Jonsson ifrån Simisjaur, at återställa
som änkan tillstår, at thess man i lifstijden fått tillbakars ett jämnstortt
stop.
Den 27 januari 1741. S. D. förklarade Rätten af intet värde
Lars Jonssons uti Simisjaur talan emot svågren, Jon Anundson if'
samma By om 2ne Rehnar, som then förre skal gifvit then senare uti
Rute och nu återfordrar, emedan Jon Anundson beviste med then
andras vidgående, at han gifvit honom ther emot jämngodt.
Ruta kunde även kvittas mot kost och brännvin vid brölloppet.
Den 28 januari 1746 S. D. — — —. Eljest kan Mårten Pärsson
icke villfahras uti dess påstående till följe af utvärckad vice versa stämning, at Lars Nilsson måtte återgifva en i Rute undfången silfverskied
om 2 1/4 lod, eftersom Lars Nilsson med Mårten Pärssons egit vidgående
beviste thet han ther emot gifvit kåst till brölloppet, mera värd än skieden. (Jämför prot. 29.1. 1766, 28.1. 1767.)
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När värdet av den lämnade kompensationen icke uppgick
till värdet av erlagd Ruta, ålades den som mottagit Ruta att
fylla bristen.
Den 27.1. 1747. S. D. Sedan TingsRätten hördt Parterne uti
det af Per Persson ifrån Norrvästerbyn emot des stiufsvärmoder afl.
Jon Olofssons i Semisjaur enka hustru Kierstin Nilsdotter, och svågrarne Anders Andersson ifrån Sörvästerbyn, samt Lars Jonsson ifrån
Semisjaur å hvilkens vägnar des hustru Kierstin Nilsdotter var tilstädes, jemte norska mannen Amund Mårtensson, instämde käromål angde
någre persedlar som Per Persson, då han friade til des nu varande hustru
Bothila Jonsdotter, gifvit til svärfadren bemte afl. Jon Olsson i den så
kallade Rute, pröfvades skäligt
Afsäja
det har så väl Per Persson påstådt som styfsvärmodren Kierstin
Nilsdotter vidgådt, det han i Rute gifvit 6 par silfvermaljor a 18 d.,
en förgyld bägare a 30 d., ett solpo 12 d., 5 skiedar 54 d. och en klädeskiortel 12 d., tilsammans 126 d km, hvaremot åter likaledes å ömse
sidor blifvit erkändt, det Per Persson i ersättning sedan han blef gift
bekommit 4 pr maljor a 12 d., 3 st" skiedar 36 d., ett solpo 12 d. och 2"
Raner 24 d., som giör tillhopa 84 d. brörde mynt. Och som vid j emnförande af hvad Per Persson således utgifvit emot det
han återbekommit, befinnes det 42 d. kmt ännu för Per
Persson brista, innan han för utgifven Rute till fullo blifver förnögd; altså bör Per Persson för sådane 42 d. utur
afledne Jon Olssons bo af Enkan och arfvingame erhålla betalning

I fall av överkompensering skedde reglering.
Den 28 januari 1747. S. D. Påstod väl Mårten Bengtsson ifrån
Sörvästerbyn, att svågrarne Per och Jon Anderssöner ifrån Arieplog
by samt Anund Enarsson ifrån Sörvästerbyn och Per Andersson ifrån
Sinaisjaur, måtte samtycka honom att utur boet efter afledne Anders
Perssons enka hustru Karin Jonsdotter i Arieplog återfå 1 Rahna a
12 d., 4 alnar kläde 12 d., 1 skied 12 d., 1 Riksdaler 9 d., och en kopparkettel 12 d., tilsammans 57 d. km., hvilka persedlar Mårten i Rute
skal gifvit til bemte des Svärmoder Karin Jonsdotter, då han friade
till hennes dotter Mårtens nu mera afledna Hustru Karin Andersdotter.
Men som, sedan svaranderne sig häröfver förklarat, Mårten Bengtsson
ej kunde neka det han i vederlag för bemte utgifne Rute återbekommit en Rahna til 12 drs värde, 1 par silfverspännen, 24 d. och
en kopparkiettel 24 d. km., som giör tilhopa 63 d. samma mynt och
således 6 drs värde öfver det Mårten i Rute utlagt; Ty kunde
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honom ej någon vidare ersättning derföre tilläggas. Hvarefter Parterne
berörande en mudd tul 12 drs värde som Mårten Bengtssons afl. Hustru
ägt, men nu skal finnas i sterbhuset efter svärmodren, öfverenskommo
att Mårten Bengtsson må therf öre behålla the 6 dr som han
för Rute för mycket up burit, och thessutom äfven 6 d. kmt som
the honom nu inför Rätten tilstälte.
Uppfostran m. m. åberopas för kompensation.
Den 23 januari 1759. S. D. fordrade Bengt Anundsson i Lokteå
af Nils Andersson Tionk i Norrvästerbyn 10 Rdr, 4 alnar rödt kläde och
ett Räfskinn, som Bengt Anundsson skal gifvit i Rute till Nils
Andersson, tå thennes Brorsdr blef gift med Bengts son Nils, och hvaremot Nils Andersson ej skall efter vanligit bruk, Bengt Anundsson eller
hans son något gifvit; men sedan Nils Andersson omtalat att han uppfostrat berörde sin Brorsdotter och hennes arf förvarat, samt i hennes
föräldrars lifstid gifvit henne ett silfverstop och en liten kanna, äfven
Bengt Anundsson tilstält en Brunren, åtnögdes Bengt Anundsson med
6 Rdr, som therföre Nils Andersson bör den sistnämde ovägerligen tillställa, likt Parterne antyddes, och blefvo, efter en stund, berörde sex
Riksdaler til Bengt Anundsson lefvererade.
Att en friare lånade för att klara sin Ruta kan förefalla egendomligt, men att det förekom, visar följande fall.
Den 1 februari 1800 § 13. Wid upprop af instämde saken emellan Lappmannen Enar Persson Tjånck i Lokte, Ilde, och dess afl. stjufsons Jakob Anderssons efterlemnade enka Gertrud Anundsdotter dersammastädes, angående det kden fordrar 10 Rdr för något silfwer,
som han tu l så kallad ruta lånt åt bemälde Jakob, den tid denne
friade till svden, förekommo parteme i egna personer, samt efter något
samtal härom, derunder swden wille påstå, det kden för det lånta silfret före detta bekommit en silfwerkosa, en silfwerskjed samt en kopparkittel, slöts den förening, att kden en gång för alla lemnar dess talan härutinn.an, emot det han af swden bekommer 2 Rdr, hwilka den
sednare lofte utgifwa; derwid och EldsRttn lät bero.
Tidigare har påpekats (vid ex. 1), att Ruta och gåva i egentlig mening höllos i sär. En annan skillnad av betydelse är den
som gjordes mellan Ruta och gåvan till bruden. -Vi ha sett denna
olikhet betonad i de publicerade dokumenten om lapparna på
1700-talet. I ett par tingsprotokoll möter oss en liknande åtskillnad och där bekräftas, att gåvan till bruden fick behållas under
det att motsatsen gällde beträffande Ruta.
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Den 29 januari 1785. Förekom afl. Siul Anderssons enka Maria
Larsdotter och afl. Siul Anderssons moder Ingrid Anundsdotter tillika
med hennes man Enar Persson Tiånk ifrån Lokte anmälande att all
afl. Siul Anderssons egendom enl' thess och hustrun emellan författade
och sidstlt ting uptedde Testamente enkan och modren emellan lagligen härförut träffat blifvit undantagande the brudgåfvor hwilka.
Siul Anderssons hustru för äktenskapet skuld gifna blifwit och 4 dl'
så kallat Routtie hwaraf Enar Persson 1 Dr eftergifwit; och ty ansades
arfingarna, att enkan brudgåfworna ägde rättighet att behålla
men 3 dir hos henne innestående Routtj a till Enar Persson och dess
hustru som dem gifwit efter gl. Landssed återställa, hwarmed arfwingarne åtnögdes, och blef Siul Anderssons enka Maria Larsdotter
ifrån alt widare arfwingarnes kraf om arf efter bemälte dess afledne
man frikallad.
Den 24 januari 1751. S. D. Länsmannens Bengt Amundssons
i Lokteå emot samtl. avl. Enar Jonssons i Sörvästerbyn och dess hustrus
arfvingar, nu närvarande käromål angde återbekommande af en silfverskied, som han gifvit i Rute då des son gifte sig med Enar Jonssons
dotter Brita, kunde ej villfaras, eftersom samma skied en gång
blifvit skänkt; men som arfvingarne godvilligt tilstälte Bengt Amundsson en RD, så lät Rätten dervid bero.
S. D. Kärade afl. Petter siuhlssons enka Karin Andersdr i Arieplog till afl. Enar Jonssons och des Hustrus samtel. arfvingar angde
återbekommande af en silfverskied, ett par knappar och 3 Rd. som
han til Enar Jonssons hustru gifvit i Rute då des son Lars Persson
gifte sig med Brita Enarsdr. Och blef thetta mål således bilagt att arfvingarne utfäste til kdn återlefverera 3 Rdr hvarmed ock Karin Andersdr bör åtnöjas, eftersom hon ej har rättighet återfordra
hvad en gång af fri vilja gifvit är.
Till slut även ett par exempel på den formella sidan av tingsrättens behandling av Ruta-målen.
Talan om Ruta måste anhängiggöras i tid.
Den 29 januari 1773. S. D. Ehuruväl Olof Andersson Nådigs
hustru Gunila sökte att Nils Andersson i Norrvästerbyn måtte återställa
3 par silfvermaljor som Olof Nådig, när hans son Erik trädde i ägtenskap med Nils Anderssons Hustrus syster, til hennes moder afl. Anders Perssons i Norrvästerbyn enka i Rute lemnat; dock som Nils Andersson påstod att hans svärmoder i lifstiden samma Rute betalt och
Olof Andersson Nådig underlåtit att medan förutnämde enka
lefde för Rutet betalning fordra samt om rätta sammanhanget
ej kunde fås underrättelse, så blef Nils Andersson, hvars Hustru Maljorne af sin moder bekommit, ifrån kärandens tiltal befriad.
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Den 30 januari 1762 s. d. Hans Olofssons i Simisjaur emot thes
svåger Mårten Andersson Fanne instämde påstående om återbekommande af en Rana, en klädeskiortel och en Rd., som Hans Olofsson
skall gif vit i R u te till thess nu mera afledne svärmoder, äfven rörande
någre odelte arfspersedlar samt en Rdr som Mårten Andersson skall
fådt til låns af thes Moder och ej återstält, blef, sedan Mårten Andersson sig förklarat, således afgiordt, att som 20 år förflutit, sedan
Rutet utgafs, och Hans Olsson måst vidgå, att han i föräldrames lifstid åtskilligt af dem niutit, samt således nu ej utredas kunde om något
af Rutet är obetalt eller icke; altså fant HäradsRätten thet Mårten Andersson icke bör vidare i ansvar ställas, än att han till Hans
Olofsson betalar des arfsdel 1/4departen i låntagne Rdrn med 2 d. 8 ./.
kmt som ock att Mårten Andersson bör låta till delnings komma 5 kiettlar och re Rdr som han tillstod än vara obytte.
Talan skall resas mot rätt person.
Den 29 januari 1748. S. D. Påstodo väl Knut Persson i Sörvästerbyn och des svåger Pål Mårtensson i Simisjaur, att af Per och
Jon Anderssöner i Arieplog erhålla betalning för någon Rute, som
kärandernes svärmoder, afledne Bengt Månssons enka Margreta Eriksdotter, af bo oskift° skal utgifvit til svarandernes moder Anders Perssons enka afledne Karin Jonsdotter, då des ena dotter gifte sig med bemälte Bengt Mårtenssons son Mårten, hvilken Rute, bestående i en Ren
och en kopparkettel, kärandeme återfordra. Men emedan Per och Jon
Anderssöner i så beskaffat mål, som thetta är, ej kunna stå til svars,
utan bör enkan Margreta Eriksdotter, som Rutet utgif vit,
derom tiltalas, och hon sedan söka Karin Jonsdotters arfvingar,
ty böra sådane stämningar föregå, om vederbörande ej annorledes
åsämjas.
3.
De Ruta-mål som här återgivits ha samlats vid genomgång
av tingsprotokollen i Arjeplog under hela 1700-talet, så långt de
äro bevarade. Beteckningen Ruta förekommer med skiftande
stavning under hela denna tid. Sista gången nämnes detta ord
år 1800. För de två första årtiondena av 1800-talet ha protokollen genomsetts utan att ordet påträffats. Anledningen till
att rättstvisterna om Ruta upphörde vid denna tid har icke utrönts. Det kan tänkas, att rätten icke längre fick döma dessa
tvister efter landssed eller att den av annan orsak icke längre
kunde upptaga dem. Möjligt är också att Ruta-seden kommit
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ur bruk. I så fall ligger tiden härför icke längre tillbaka än att
traditionen om den kunde vara bevarad. Försök ha gjorts att
spåra den i gamla lappars erinring, men resultatet har blivit
klent. Det beror väl mest på bristande insikt i lapska språket.
Det lär väl heller icke utan nödig språkkännedom vara möjligt
att här nå framgång. Ett par exempel från dessa försök må dock
få anföras.
Änkan Anna Brita Johansson, född 1874, meddelar:
Jag hörde av Brita, som var Paulus Persson Ruongs mor,
att hon var bara 15 år, då hon gifte sig med Per Humpo. Hon
var så barnslig, då hon var nygift, att hon brukade leka ute på
marken, så att föräldrarna måste köra in henne att göra sysslorna. Och hon berättade, att då hon gifte sig, vart hon köpt.
Hon var emot men måste göra efter föräldrarnas vilja. Därför
gjorde hon sig också lik om huset. »Men så ska dom väl int göra
mer», sa hon. Hon var klok och läste även något. Det som gavs
för henne kallades routta. Min mamma brukade också tala om att
dom köpte förr. Hon berättade, att hennes släktingar gjorde
så förr. Om dom inte blev gifta skulle routta återställas. Mannen stannade ett år i hennes hem, det var sed, sa de gamla. I
min tid har det ej varit så, mer upplyst tid.

Anm.: På! (Paulus) Persson Rung var yngste son till Per Andersson Rung i Mahasvuoma lappby och hans hustru Brita Nilsdotter.
Denne Per kallades även Per Humpo eller Humpos Per och namnet
Rung skrives senare i kyrkböckerna Ruong. Han räknades till Barturte-lapparna, vilka ansågos vara rika. Om kyrkoböckerna skola äga
vitsord är den uppgivna åldern på bruden oriktig. Per Andersson Rung
var nämligen född 1814 och hustru Brita 1818. Äktenskapet ingicks
år 1838, varför hon då skulle ha varit på tjugonde året åtminstone.'
Meddelaren tillhörde tidigare Semisjaurs lappby, är numera bosatt i
Vuonatjviken.
Änkan Margreta Bengtsson, f. Nilsdotter Snuonk, född
1865, meddelar:
Jag har hört, att då det var unga brudar, som hade rika föräldrar, så gav brudgummen olika saker till svärföräldrarna. Om
1) Förhörs- och Kommunionbok för Arjeplogs församling 1855-1864
(ÅKA).
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svärföräldrarna dog, inte fick han tillbaka. Mormor var 14 år,
då hon gifte sig och hennes pappa tvingade henne att gifta sig.
Det var likadant med farmor. Hon var 15 år. Då mormor gifte
sig var dom tillsammans bara över natten. Sedan for hon till
sitt hem och han till sitt. Hela vårvintern och våren och vårsommarn var dom åtskils. Den ene var i Storlomme och den
andre i Arvas. Det var långt emellan. På sensommarn kom han
för att hälsa på sin hustru. Hon såg honom komma och flydde
till skogs. På hösten var hon tvungen att följa honom till Storlomme och sedan gick det bra.
Själv var jag 21 år, då jag gifte mig, men nog var det mamma
och närmaste släkten som bestämde. Då pappa var död var det
farbrodern som bestämde i hans ställe.
Så fort dom var gifta flyttade dom ihop. Det var inget tvång
att stanna hos svärföräldrarna.
Gihle det var gåvorna till bruden, silver, silkesdukar, pengar
och kista. Ruhta det var silver och dylikt i allmänhet. Min far
var en riklapp.
Anm.: Meddelaren är från Låkte lappby. Hennes farfar Lars Andersson Snonk i Låkte lappby, f. 1803 var gift med Margeth Nilsdotter,
född 1817. Äktenskapet ingicks enligt kyrkoböckerna år 1835. Hennes
morfar Enar Andersson, även från Låkte lappby, var född 1816 och gift
med Lusia Larsdotter, född 1818. Äktenskapet enligt kyrkoböckerna
ingånget år 1835.1 Farmodern skulle sålunda ha varit åtminstone på
adertonde året vid giftermålet och mormodern åtminstone på sjuttonde
året.
4.
Ordet ruta betecknar, såsom flera gånger framhållits, den
egendom som mannen vid frieriet lämnade brudens närmaste
släktingar. Ordet gihle däremot var beteckningen på den särskilda gåva som friaren förärade den blivande bruden och som
tillkom henne allena.
I Öhrling-Lindahls lapska lexikon2 hållas dessa beteckningar
och begrepp i sär:
Förhörs- och Kommunionbok för Arjeplogs församling 1855-1864
(AKA).
Lexicon lapponicum, Holmiae 1780.
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Ruta, rutt, n. s. dos, hemgift. Proprie hud donum, quod patri
sponsaa matrique et interdum etiam fratribus ejus et cognatis
a proci parentibus et cognatis datur, quoque, tanquam pretio,
sibi uxores emere olim consueverunt.
It. ruta, divitiEe, opes, rikedom, ägodelar.
Kihle, n. s. donum, quod sponsa9 datur in pignus sive arrhabonem
matrimonii futuri, fäste-gåfva, trolåfnings-gåfva. Kihlen le tabb
neiti waddam, virgini hunc arrhabonem dedit, han har gifvit
flickan detta, till fästnings-gåfva.
Den svenske lappforskaren von Diibeni gör däremot ingen
tydlig distinktion mellan de båda termerna. Han nämner vid
ett tillfälle, att »slutliga liqviden kallades rota». Men när han
skildrar frieriet hos lapparna påstår han, att friaregåvorna
(kihleh) »framtagas då och läggas på en renhud fram för föräldrarna». De bruk som äro förknippade med frieriet kunna
med goda skäl betvivlas vara lapska, menar han. Särskilt starkt
bevisar bröllopsgåvans namn detta. Kihle är det fornnordiska
»gisl» och »röjer tydligt brukets ursprung».
Av de forskare som i närvarande tid syssla med lapparnas liv
märkes den norske juristen Erik Solem, som i sitt arbete »Lappiske retsstudier»2 utförligt behandlat de lapska giftermålssederna.
Solem, som är övertygad om att lapparnas äktenskap var
ett brudköp, söker att ådagalägga denna seds ålderdomlighet
och använder därvid även språkliga bevis. Han anför, att bland
finsk-ugriska folk brudpriset betecknas med ordet kalym. Kalym betalades till brudens föräldrar eller anförvanter och detta
är, säger Solem, ett tydligt finsk-ugriskt drag. Lapparna ha därför troligen redan före sin invandring till Skandinavien varit
förtrogna med bruket att lämna betalning för bruden. Solem
har hos v. Diiben funnit, att lapparnas beteckning på brudpriset var gihle, ett germanskt lånord (-= gidsel). Ordet förekommer emellertid även på finsk-ugriskt område. Fästningsgåva
heter på finska kihla, på estniska kihl. I estniskan har ordet
kihl även betydelsen pant, och i lettiskan brukas kils i denna
G. von Diiben, Om Lappland och Lapparne, Stockholm, 1873.
Institutet for sammenlignende kulturforskning: Serie B: Skrifter XXIV,
Oslo 1933.
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betydelse. Den starka utbredningen av ordet i de finsk-ugriska
språken visar, säger Solem, att det där inlånats mycket långt
tillbaka, och det är därför högst troligt, att lapparna upptagit
ordet från finskt håll och icke direkt från svenskt eller norskt.
Det pris (mundr), som bland germanerna erlades av den äkta mannen, lämnades, så långt man känner till, åt bruden. Brudköpet
.stämmer illa med germansk uppfattning av äktenskapet. Annorlunda gick det till bland de stammar österut som stodo lapparna nära i kultur. Där rådde regler som helt stämma överens
med dem som vi känna hos lapparna. Det är därför troligt, att
seden med betalning för bruden varit känd och tillämpad av
lapparna vid deras invandring i Skandinavien. Så långt Solem.
De språkliga bevis för lapparnas betalning av brudpris, som
iSolem anför, förlora i värde om man iakttar den skillnad som
tidigare uppehölls mellan beteckningarna på gåvorna till släktingar och gåvan till bruden. Åtminstone synes ordet gihle
snarare beteckna brudgåva än brudpris. Huru de olika termerna
böra uppfattas kräver ytterligare undersökning
Även på en annan punkt vill von Diiben finna stöd för sin
mening om lån från nordiskt område, nämligen beträffande
-bruket av friareman.
På vissa grunder anser sig Solem böra betvivla denna härledning. Bruket av friareman kan påvisas hos en rad finskugriska folk och bland arktiska folk i Sibirien. Troligare är därför, att detta skick bevarats från tiden före lapparnas kontakt
med germanerna.
Till vederlaget för bruden — brudpriset — räknar Solem
även den årstjänst som den nygifte lappen var pliktig att fullgöra hos svärföräldrarna. Seden är påvisad hos åtskilliga folk.
Hos skandinaverna, är den känd blott i ett fall. Den påträffas
i Eyrbyggia-sagan och är för övrigt osäkert, säger Solem. Hos
de finsk-ugriska folken är det icke vanligt att friaren tjänar för
bruden vare sig före eller efter äktenskapet, men hos de sibiriska
folken är den allmän. Där sker tjänsten före giftermålet och är
avsedd som ett prov för att visa om den unge mannen duger
till äkta man.
Det är dock enligt vissa forskare oegentligt att tala om tjänst
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i dessa fall. Dr Jochelsson skriver om korjakerna i Sibirien":
»En tjänande brudgum är icke en vanlig arbetare. Den ledande
tanken är icke den nytta han gör, utan de stränga och förnedrande prov han underkastas. Brudens far ger sitt samtycke till
giftermålet, först sedan brudgummen bestått provet väl.»
Att tjäna för bruden anser Solem vara en ursprungligare
form än förvärv genom betalning. Det är därför mycket som
talar för att de finsk-ugriska folken liksom de sibiriska ursprungligen haft seden att tjäna för att förvärva hustru. Hos lapparna
är bruket bibehållet, liksom hos de sibiriska folk som leva under
likartade förhållande som dessa, men hos de finsk-ugriska folken
har det gått förlorat, anser han.
De exempel från lapparna som Solem anför för sin mening:
äro dock icke enstydiga. Hos skoltlapparna skulle friaren tidigare nedlägga en vildren som prov på sin duglighet, men nu
skall han tjäna för flickan i svärföräldrarnas hem. Bland tanalapparna flytta de nygifta ofta till mannens föräldrar, och detta.
är fast regel bland lapparna i Skjervöy. Hos skoltlapparna har
det växlat från bosättning hos svärföräldrarna förr till bosättning hos mannens föräldrar nu. Bland renlapparna i Karasjokk
och Kautokeino vacklar bruket, men vanligare är numera, att
de nygifta bosätta sig hos brudens föräldrar.
Skildringarna av lapparnas sedvänjor visa, att de som sysselsatt sig därmed genomgående ha fattat deras frieri och äktenskap som en handel, en affär, ett köp. Så ända in i senaste
tid.
Högström2 (1747) beskriver äktenskapshandeln, »som hos
lapparna med all rätt må kallas en handel».
Helms3 skriver på 1700-talet: »Äktenskapet ingås gemenligen av rent världsliga bevekelsegrunder, och i de flesta fall avgöra föräldrarna saken liksom en annan handel.»
Petrus Laestadius4 (1832) skildrar utförligt de lapska äktenskapssederna bland arjeplogslapparna: »Allt bär stämpeln av en
Edw. Westermarek, Äktenskapets historia, Helsingfors 1927, s. 146.
s. 131.
Beskrifning
J. E. Rosberg, Lapplynne, Uppsala 1923, s. 70 if.
Journal I, s. 161-62.
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handel; de omtalade friaregåvorna utgöra i själva verket köpesumman. Skulle så hända, att ett beramat parti slås upp, återfordras med fullaste allvar och återgivas friaregåvorna. Skulle
det ej ske, så kan den tredskande dragas för rätta. Man betraktar saken helt och hållet såsom ett köpekontrakt, varvid den
ena parten naturligtvis måste återgiva, vad som redan blivit
inbetalt på en vara, vilken nu mera ej presteras. Också hava de
flesta den rättskänslan, att de återgiva opåmint och dess utom
någon skänk såsom betalning för det vid frieriet påkostade bränvinet.»
Joh. And. Linderl (1861) meddelar: »Vid frieri. och giftermål
äro föräldrarne de handlande och förlovningen är en handel, dervid friaregåvorna utgöra köpesumman för bruden.»
von Diiben beskriver2 (1873) lapparnas giftermål: »de äro
nästan att betrakta såsom köp, om icke i ordalagen, åtminstone
i handlingen».
K. B. Wiklund3 (1900-talet) säger: »Ingående av äktenskap
synes förr ha till största delen betraktats som en affär, vilket nu
börjar bli mera sällsynt.»
Solem är inne på samma spår. Att de svenska och norska
ämbetsmännen sett lapparnas äktenskap som ett köp finner han
uppenbart. Han finner vidare fastslaget, att betalningen genom sjuttonde, adertonde och in i nittonde århundradet lämnades
till föräldrarna eller släkten, men att den efterhand kommit att
lämnas direkt till bruden. Att det var en verklig betalning är
han säker på. »Disse ydelser kalles gaver, men i virkeligheten
var det naturligtvis en betaling.» Han anser det berättigat att
beteckna lapparnas äktenskap som ett köpäktenskap, om man
blott uppmärksammar, att flickan icke avhändes som ett annat
föremål till mannens fria disposition.
Förklaringen till denna betalning åt flickans föräldrar synes
honom helt naturlig efter primitiv tankegång. Föräldrarna, särskilt modern, ha haft arbete och besvär med flickan under barnaåren. Då hon nått den ålder, att hon kunde bli till nytta i hemLåsning för folket arg. XV (1861), s. 244.
Om Lappland och Lapparna, s. 194.
Rosberg a. a. s. 70.
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met tages hon bort, och då är det rimligt att föräldrarna få någon ersättning. Som en sådan kompensation räknar han också.
det år efter giftermålet som det unga paret skall stanna hos brudens föräldrar, så vida man icke vill betrakta all betalning för
bruden som en ersättning för den medgift hon får och för de
gåvor som släktingarna ge vid bröllopet.
Den kände finländske forskaren professor Edward Westermarck, som på grundval av ett vidsträckt källmaterial skrivit
äktenskapets historia, ger i ett sammanfattande arbete, A short
History of Marriagel, en översikt av de olika äktenskapsformerna
hos folken. Det kan vara rådligt att lyssna till vad denna eminenta auktoritet har att säga i de ting som beröra det här behandlade materialet.
Westermarck är mycket försiktig då det gäller uppgifter om
brudköp. Han använder själv i stället beteckningen äktenskap
genom ersättning.
»Denna form av äkenskap har allmänt kallats 'äktenskap
genom köp'; men i många fall har en sådan benämning intet berättigande, och i andra må den brukas endast om man underförstår, att flickor ej av sina släktingar säljas som boskap. Gåvan kan vara ett uttryck för välvilja eller aktning hos brudgummen. Den kan vara ett vittnesbörd om hans förmåga att hålla
sig med en hustru. Den kan tjäna som skydd för hustrun emot
dålig behandling och för mannen emot dåligt uppförande å hennes sida. I många fall säges priset vara en ersättning för den
förlust avståendet av flickan utgör, eller en gottgörelse för det
hon kostat i underhåll före giftermålet; och gåvan till hennes
mor betraktas som en belöning för vården om flickan, som 'ett
pris för modersmjölken' eller — tyckes det — stundom som en
belöning för vakten av hennes jungfrulighet, såsom ett 'mödomspris'. Ekonomisk beräkning kan spela en framträdande roll;
döttrar kunna slumpas bort till de högstbjudande, och deras
uppfostran tager sikte på att de skola kunna betinga ett så högt
pris som möjligt. Men av vilken orsak ersättning för en brud
än kräves, och ersättningen må vara stor eller liten, så ger den
icke den äkta mannen rätt att med sin hustru göra vad han be1) På svenska »Äktenskapets historia», förut anfört.
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hagar. Han kan 'köpa' endast de rättigheter som seden tillerkänner en äkta man; och huru stora dessa än må vara, tror jag
vi tryggt kunna påstå, att de aldrig äro absoluta och att hos intet
folk en gift kvinna är fullkomligt utlämnad åt sin mans godtycke.»
Att givandet av ersättning för bruden icke är ett egentligt
köp finner Westermarck vara uppenbart i sådana fall, där brudens släktingar måste bestå brudgummen eller hans släktingar
en gengåva. Växlandet av gåvor vid giftermål är en vitt spridd
sed. Hos många stammar är det regel, att ersättningen för en
hustru skall gengäldas med en skänk av lika värde, och stundom
är gengåvornas värde t. o. m. större. Hos jukagirerna på den
sibiriska tundran är avsikten därmed att bringa de båda familjerna i nära förbindelse och de finnas som anse, att detta bruk
i allmänhet avser att befästa förbindelsen mellan de två familjerna. Gengåvan kan ta formen av en hemgift till bruden av
hennes far eller föräldrar eller andra släktingar. Hemgiften består ofta av livsmedel, kläder, prydnader, husgeråd eller andra
föremål, men kan också innefatta eller bestå av ett visst antal
husdjur. Stundom betecknas faders hemgift till dottern som en
gengåva till hennes man.
Enligt Westermarck förekom äktenskap genom ersättning hos
alla germanska folk. I Tyskland förekom uttrycket »att köpa
en hustru» ända till medeltidens slut. I Holland säges ännu i
folkets språk, att kvinnan är verkocht, d. v. s. »såld». Uttrycket
»köpa en hustru» återfinnes i Kristian IV:s norska lag av år
1604. Att märka är, att de gamla germanerna köpte mund eller förmynderskap över kvinnan jämte andra rättigheter som
tillkommo en äkta man. En annan beaktansvärd uppgift hos
Westermarck är även hans påstående att hos herdefolk äktenskap genom ersättning synes vara nästan alldeles allenarådande.
Westermarck behandlar även seden att förvärva hustru genom tjänst, men karakteristiskt för de exempel han anför härpå
är att mannens tjänst ägde rum före giftermålet.
Slutligen betonar Westermarck, att seden med äktenskap genom ersättning under tidernas lopp undergått förändringar och
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lett till institutioner som fullkomligt avvika från det ursprungliga bruket.
Det mesta av vad Westermarck här yttrat synes vara tilllämpligt på Ruta. Mot de gåvor som gingo under denna beteckning svarade lika stora gåvor från dens sida som mottagit dem.
Den noggrannhet för att icke säga kitslighet som kännetecknar
uppgörelserna inför rätten visar, huru viktigt man tog det med
Rutas gengäldande till fullo. Det kan därför dragas i tvivelsmål,
om Ruta bör betraktas som ett pris för bruden. Den vedertagna
ordningen, att »sådan gåva som kallas Ruta bör återgå till givaren» när motsvarande gåva icke lämnats, tyder på att det
gällde utväxling av gåvor och icke ett brudpris. Det var ju förnämligast bland de rika lapparna som Ruta praktiserades, och
presterandet av densamma synes snarast innebära en bevisning
om jämnställdhet i ekonomiskt hänseende. Med Ruta deklarerade friaren sin ekonomiska ställning, han bevisade sig värdig
den åtrådda, och Ruta var mera att betakta som en pant, mot
vilken motsvarande värden måtte presteras.
Mot denna synpunkt synes den uppgift strida, som anfördes
från tinget 1722, då en lapp uppgav sig ha givit ett bälte, »när
han som lapparnas tal lyder, köpte hustru». Det är då att märka,
att de agerande i detta mål tillhörde Sörvästerbyn. Lapparna
i denna by flyttade i stor utsträckning inom Norge. Det kan
tänkas att de tillägnat sig detta uttryck där. Enligt Westermamk förekom det i norsk lag. Att man icke av ett sådant uttryck kan draga någon bestämd slutsats om ett brudköp, visar
det av honom anförda exemplet från Holland.
Lapparnas äktenskap kan näppeligen utan stark reservation
betecknas som ett brudköp. Att det så ofta framställts som ett
sådant beror väl mest på att Ruta-seden missuppfattats. Att
den förnams såsom oförenlig med svensk uppfattning framgår
icke blott av den förtrytelse, varmed präster och andra ämbetsmän uttalade sig om den utan även av att domstolarna icke
kunde inrymma behandlingen av Ruta-målen under gällande
äktenskapslagar utan måste anlita domarreglernas bestämmelse
om landssed. Det synes därför ligga närmast att räkna med
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en rent lapsk företeelse, särskilt som äktenskap genom ersättning
hos herdefolk äro nästan allenarådande. Det vore dock förhastat att av föreliggande exempel draga bestämda slutsatser.
Ändamålet med denna uppsats har varit att peka på ett material som icke tidigare uppmärksammats. Det kan vara värt att
undersöka huru saken ställer sig i övriga lappmarker och på
grundval av ett fylligare material pröva den sed som berörts.
Särskilt angeläget synes vara att med det anförda för ögonen
uppsamla vad som ännu kan leva kvar i traditionen. Det torde
icke vara utsiktslöst, att åtskilligt av värde på den vägen kunde
komma i dagen.
HDA = Härnösands domkapitels arkiv.
HLA = Landsarkivet i Härnösand.
ÅKA = Arjeplogs kyrkoarkiv.
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Kan man i dalmålet konstatera ett äldre
uttal h(ä) av hö n.?
AV LARS LEVANDER.

Ovan-Siljansmålens normala motsvarighet till forndalskt oy
är ä (Levander, Dalmålet 1 210 f.). Det är därför a priori möjligt
att äldre *hoy (bevarat med diftong i Övre Väster-Dalarnes häj)
tidigare uttalats *(h)å. Ett dylikt äldre uttal av den i mycket
parallellt utvecklade diftongen ou föreligger i Älvdalens bra
'bröd', numera både i Älvdalen och i övriga bygder genomgående ersatt av bröä, bröd etc. Emellertid bör å andra sidan
ihågkommas, att utvecklingen av oy överallt uppvisar stora
oregelbundenheter. Så t. ex. blir oy (som annars i Nedre VästerDalarne motsvaras av nutida ö) på ett område med intensitetscentrum i Malung y invid g, h, k, g; 'hö' heter sålunda i Malung
hy (se vidare Dalmålet I 213).
Det nutida uttalet av ordet 'hö' är i Ovan-Siljansmålen
följande: Älvdalen, Våmhus, östra Mora 3; västra Mora 68 — 6d;
Venjan hö; Sollerön öd; Orsa å (fonet. e G).1 E-ljudet i Orsa
är utvecklat ur äldre ö (se Dalmålet I 211, och jfr Orsa brå
'bröd', gröt 'gröt') Genom bröllopsskrifterna vet man, att uttalet av 'hö' redan på 1600-talet i Ovan-Siljan var detsamma
som i det nutida språket.
Allt detta hindrar givetvis ej, att ett äldre uttal *hd kan
ha varit gängse i Ovan-Siljan, och att vokalutvecklingen i ordet
sålunda varit parallell med den i 'bröd'. Närmast kunde man
då tänka sig, att dalfolkets täta besök på marknader och i
köpstäder skulle bragt ö-uttalet till seger. Om ett äldre uttal
När Carl Säve på 1840-talet skriver dels (h)e , dels (h)ii, är det endast
fonetiskt ofullkomliga försök att återgiva ett uttal a.
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med ii förelegat, borde man kunna vänta sig, att det skulle
vara bevarat i en eller annan sammansättning med hö, stående
antingen som förra eller som senare sammansättningsled.
Med riktig känsla härför har B. Linden (Dalska namn- och
ordstudier I: 1, s. 13611.) sökt uppvisa kvarstående ii-uttal i
tvenne ord, nämligen kölhö i Orsa och höbod i Mora, Sollerö
och Älvdalen.
Vad först ordet kölhö 'hö från myrmark' beträffar, har
B. Linden i Orsa iakttagit ett ålderdomligt uttal lyNce. Vokalljuden i Orsa äro emellertid bekanta för sin ytterliga labilitet,
ej minst i slutljud. Det är alltså ingalunda förvånande, om
det vanliga uttalet Mig eller /0/a i något enstaka fall skulle
förskjutits till ett uttal med ii i slutljudet (jfr J. Bathius,
Orsamålet s. 39 om förskjutning av a mot ce). En dylik förskjutning innebär ett antagande av vida mindre djärvhet än
antagandet att ii-ljudet i denna enstaka sammansättning med
hö skulle representera en direkt utveckling av oy till ii.
Vi övergå till höbod och först då till Mora- och Solleröformerna med ii-ljud. De äro — i motsats mot ett överväldigande vanligt uttal 6"bild av det ännu i nutiden fullt levande
ordet — tvenne, båda i ortnamn.' Det är givetvis just i ortnamn, som man skulle kunna vänta ett arkaiserande uttal.
Moranamnet är iibud 'en ängsmark, god sloge, där veterligen
funnits både hölada och slåtterbod', och Sollerönamnet är Äbu,
dels 'en myr', dels 'en kojplats vid fäbodväg nära myren'. Båda
namnformerna tolkas av Linden, säkerligen med rätta, som
"snarast elliptiska", och om Moranamnet framhålles, att det
"kan tänkas här ha haft dels en snävare och dels en vidare
(traktnamnsartad) betydelse". Jag känner ej till naturförhållandena på de trakter det här rör sig om, men skulle vilja
föreslå, 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
f. 'högt liggande, trädfattig hed' (fisl. hdö; Ross hced —
/ledd loifjeldsvidde; hoj de; kulminationspunkt, stigningens top';
i En direkt uppgift (s. 138) om ett äldre uttal äbud av appellativet är
beaktansvärd, men grundar sig dock enbart på hörsägner.
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jfr Torp ledd). Detta ord föreligger med säkerhet i det bekanta älvdalska fäbodnamnet Obuöar, på kartorna skrivet Hedbodarna.
Till slut det älvdalska *hdbf.a)! Detta konstruerar Linden
fram genom en ny läsning av en runinskrift, publicerad av
L. Levander i Fornvännen 1910. De omstridda runorna äro
1*: };1)D-I, och de ha av mig lästs sä : bude med s som inledande
runtecken. Min läsning grundar sig dels därpå, att runan 1 i
de allra flesta dalska runinskrifter är tecken för s (se härom
A. Noreens tabell över dalarunorna i Fornvännen 1906 vid
s. 90-91), dels därpå, att gammalt älvdalsfolk, som jag 1909,
då min avskrift gjordes, samrådde med, fann läsningen Sä,"bii8e
riktig och naturlig. Åtta år senare upptecknade jag under arbete för kartverket i samma trakt av nordvästra Älvdalen bäcknamnet Srebekk2n (fonet. sti"bahn)1, och vid förfrågningar hos
älvdalingar år 1948 har jag fått detta namn och dess uttal
ytterligare bekräftade. Sålunda skriver folkskolläraren J. Back,
född och uppvuxen i byn Åsen i Älvdalen: "Säbäcken har jag
sprungit utefter i unga år. Den kommer från sankmarkerna
på östsidan av Särnavägen norr om Bunkris och är en rätt
stor bäck med västlig riktning ner mot Hållbovallen och vidare
till västra Älvdalens vattensystem. I sammansättningen med
bäck blir sä starkt kortstavigt."
Mina älvdalska korrespondenter ha ingen som helst mening
om, vad Så"- kan vara, och kanske undandrar sig denna ortnamnsförled helt våra förklaringsförsök. Endast som en mycket
lös konjektur må framkastas möjligheten, att Set- är identiskt
med no: soy(d) m. 'susen, brusen' (Åasen, Ross)2 , i älvdalsmålet
regelbundet utvecklat med övergång oy > ä, bortfall av ö (Dalmålet II 9 f.) och ordets i samband härmed försiggående övergång till kortstavighet (Dalmålet I 55).
Härmed må förhålla sig hur som helst. Säkert är, att vi
för nordvästra Älvdalen ha att räkna med en ortnamnsförled
Se-, och att intet behov föreligger att med B. Linden tyda
ULMA 339: 2 (tsr 1917).
Fråga är, om ej detta soyd snarare är f e m.; jfr Rygh, NG VII 94 om
älvnamnet Soydr f.
i
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runan 1 som "ett ofullbordat h(*) med korsritorna bortglömda,
ev. vid uppteckningen otydliga." Härmed bortfaller också det
enda indiciet på ett äldre älvdalskt uttal *hdbfia för 'höbod'.
Om_det_ nu—anförda sammanfattas, synes det mig, som om
man tills vidare bör besvara den i rubriken uppställda frågan
sålunda: det kan ej förnekas, att ordet hö n. i äldre OvanSiljansmål möjligen uttalats med ä-ljud, regelrätt utvecklat ur
forndalskt oy, men vi ha inga fullt övertygande tecken, som
tyda på ett dylikt uttal.

En samling dialektord från tiden omkring
1800.
AV SAMUEL LANDTMANSON.
Västerås läroverksbibliotek äger ett interfolierat exemplar av
Ihres dialektlexikon, vari på de insatta bladen antecknats en
stor mängd (o. 2000) dialektord och i texten skrivits talrika
tillägg till Ihres uppgifter. En ackvisitionskatalog, skriven av
lektor Reinhold Scheringsson (bibliotekarie 1809-46, titulärprofessor), upplyser om att boken, jämte handskriften till Herveghrs Idioticon vestmannicum, skänkts till biblioteket år 1815
av »frami. Expeditions Secreteraren v. Jacobsson i Arboga»,
och att det inskrivna är »dess» (d. v. s. Jacobssons) »egna anteckningar.»
Dessa anteckningar representera, i högre eller mindre grad,
alla landskap i Götaland och Svealand, medan Norrland är sparsamt företrätt. Talrikast äro uppgifterna från Småland, Västergötland och Västmanland. Stundom kan man konstatera, vilka
källor J. använt. De mycket talrika orden från Västbo härad
i Småland (»Smol. Vässb.» el. »Vestb.») har han tydligen fått
från Gaslanders anteckningar av dialektord. Någon gång är
detta uttryckligen omnämnt (t. ex. »Säter, Smol. Vässb. häck,
skråfvet på en gödselvagn el. -kärra. GASLANDER»). I SV. Landsmål 1943-44 har V. Ekenvall publicerat en av J. Gaslander
(1718-1793) skriven ordlista från Västbo härad, vilken tillhör
Uppsala Universitetsbibliotek, och, i den mån det varit honom
möjligt, redogjort för dess proveniens. Det är uppenbart, att
Jacobsson använt denna ordlista, och då, såsom nedan omnämnes, Rietz använt Jacobssons anteckningar, kan man säga,
att han indirekt även nyttjat Gaslanders. Det vore givetvis
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intressant att veta, hur Jacobsson kommit i tillfälle att studera
sistnämnda samling.
Beträffande ord från Kalmar län (»Smol. Calmar») hänvisar
Jacobsson till Crxlius och åberopar stundom som sagesman
en »Baron Adam Rappe» (enl. Elgenstierna 1750-1819, brukspatron på Braås).i
Såsom ovan sagts, har Jacobsson tydligen ägt handskriften
till Herveghrs Idioticon vestmannicum (utgiven av undertecknad
som bilaga till Västerås läroverks redogörelse 1925). I stor utsträckning äro hans anteckningar rörande västmanlandsmålet
rena avskrifter ur Herveghr. Så t. ex. har han på några blad,
som infogats framför titelbladet, skrivit av Herveghrs uttalanden och etymologiska funderingar rörande en del ord. Dock
finnas även västmanlandsord, som icke hämtats från Idioticon.
Vad Västergötland beträffar, har J. visserligen i många fall
använt Hof och citerat honom, men han har dessutom en
mycket stor mängd västgötska ord, som icke kommit från denna
källa. Det är över huvud taget i ögonen fallande, vilken myckenhet av västgötska ord Jacobssons anteckningar innehålla,
liksom också, hur väl han synes vara orienterad i detta landskap. Man kan, när man studerar hans uppgifter, icke värja
sig för den uppfattningen, att han här är mer än annorstädes
hemmastadd. Mycket ofta uppger han, att ett ord eller ett
uttal (t. ex. uttal med diftong) är älvsborgsmål, och ej sällan
får man den upplysningen, att ett ord tillhör göteborgskan.
Mera sällan uppges, att ett uttryck är hämtat från vadsbomålet.
Till belysning av det sagda anför jag några exempel.
Efter en tydligen från Gaslander hämtad uppgift om uttalet aj för e tillägger J.: »I Elfsborgs län lika så, Lairum,
Lejrum, Lerum, en Socken; Heje, Hede, ett Rusthåll i samma
socken.»
»Baggar, ännu i dag ett Öster om Göta älf, i Ale och
Flundre Härad, brukligt skällsord på dem, som bo Väster om
älfven; el. Bohusländingar, såsom fordom lydande till Norrge.»
En annan, för mig okänd, sagesman, som tycks ha lämnat uppgifter
från olika landskap, är P. J. HJELM. Någon gång åberopas N. W. MARKS
V. WCRTEMBERG och GUSTAF FR. LINNERHIELM.
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»Däljer, V.G. plur. och diminutiv af Dal, vallis, flere små
djupa dalar bredvid hvarandra, t. ex. Aspe däljer, en frälse
skog i Elfsborgs län och Vättle Härad.»
»Fh/oug V.G. Elfsb. högt och brandt, lodrätt, brådstörrt
berg, sådana som finnas vid Halle- och Hunneberg, Kinnekulle etc., dem förfäderne nyttjat till Ättestupor. Soa föll ut
för fhlou get och bröt röggen å sek.»
»Skjoa el. Skjåa, Göteborgska (brukas bland Sjöfolk) gå och
arbeta på skepp, som hemkommit, i stället för den ordentliga
besättningen, som antingen blifvit afskedad el. på. några dagar
fått gå i land. Gå och skjåa på Ost Indiska skeppen. Cujus
originis est hxc vox?»
»Jolbro el. Jordbro V.G. landsväg, större el. mindre väg,
att köra el. rida, öfver ett kärr el. måsse, t. ex. öfver Fredsbergs måsse i Västergötland, Vassbo härad, Fredsbergs socken.»
Jacobsson var tydligen en beläst och kunnig man med stort
intresse för språkliga spörsmål. Han ger latinska översättningar — med flera synonymer till sina dialektord, och i sina
ofta förekommande etymologiska resonemanger erinrar han,
liksom Hof och Herveghr m. fl., om motsvarigheter i danska,
norska, engelska, holländska, skottska, platt-tyska o. s. v. Han
citerar många ordböcker: Verelius, Serenius, Spegel, Doctor
Samuel Johnsons Dictionary m. fl. Sahlstedt citeras ofta, men
det ser ut, som om J. inte haft så höga tankar om honom,
att döma av ett uttalande vid ordet skytta (= syfta, måtta):
»Ordet finnes i Salstedts Ordbok; är ej Svenska, lärer således
vara denne oduglige Ordbqks Skrifvares Morsmål.» —Jacobsson
citerar också ibland Linna skrifter och Thunbergs resa liksom
också Vetenskapsakademiens handlingar och tidningsartiklar
(»Briska,V
V.G. spänne, hvarmed q vinnfolkens linntyg tillspännas
i halsen — se Åbo tidningar 1772 /1'2 2 s. 15). Över huvud
taget har han nedlagt ett mycket flitigt arbete på sin komplettering av Ihre.
Man kan fråga sig, om de ifrågavarande anteckningarna
undgått att bli observerade av forskare. Rietz nämner dem
icke, men däremot omtalar han i sitt förord (s. V.), att han
Tydligen att uttala fbig.
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under tryckningen av sin ordbok fått kännedom om Herveghrs
Idioticon. Emellertid kan det konstateras, att Rietz även sett
och använt Jacobssons bok, sannolikt samtidigt med Herveghr.
Detta framgår av vissa överensstämmelser mellan Rietz och
Jacobsson. Den senare har följande anteckning: »Sjaggla, V.G.
tugga illa och långsamt, mumsa, gemsa; it. ständigt knota öfver
samma sak, gnata.» Hos Rietz heter det 1) tugga illa och långsamt, mumsa; 2) gnata, ständigt knota öfver samma sak Vg. —
En liknande överensstämmelse gäller t. ex. ordet öfverstöra.
Hos Jacobsson står det: »Öfverstöra V.G. Vadsboens. Öfverstöra
en gärdsgård, genom årlig tillsatts af ny stör vid magt hålla
en gärdsgård, utan att göra om honom» Rietz har ordagrant
samma ord till förklaring och tillägger: Vg. (Vadsbo). Intet
av dessa två ord finns hos Hof, vadan det måste vara så, att
Rietz tagit dem från Jacobsson. Man kan f. ö. fråga sig, om
det möjligen är Rietz, som satt ut små »bockar» vid en stor
mängd av de inskrivna orden.
Vem var nu »Expeditions Secreteraren v. (von) Jacobsson
i Arboga»? Att det varit en intresserad och kunnig man, har
redan framhållits. Att det varit en ganska självständig och
kritisk natur, kan man se av ett och annat uttalande, som
stuckits in här och där i resonemangen. Ett par sådana kunna
vara värda att citera.
På ett i slutet av boken insatt blad med etymologiska funderingar står bl. a. följande:
»Frände s. Jag har med undran hört, att detta ord nyttjas
i theater stycket Sigrid Brahe för Fränka, såsom vore det
communis generis; månne icke genom ett nytt misstag af den
höga författaren, som, ehuru född Svensk, dock, i min tanke,
är hvarken stor eller god Svensk, ja, icke heller stark i Svenska
språket? Af en skäligen kunnig Lagkarl har jag hört försvaras
denna Solecisme, såsom skulle den skyddas af någon auctorM
i våra gamla Lagar»
Om en kritisk inställning till maktens innehavare tyckes
också följande något överraskande anteckning vittna: » Öbruk,
Ögål, Öhemman, V.G. Ödeshemman, jord utan åker, på Vasa
ridderligt vis.» Så vitt jag begriper, måste väl de sista orden
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syfta på den ödeläggelse inom vårt land, som vållats av de
många krigen — man kommer att tänka på »Värnamo marknad».
Till belysning av Jacobssons syn på livet må ock citeras
några ord, som stå sist bland hans anteckningar. Det gäller
ordet tigga: »Då de öfvermodige Ståndspersonerne, väl- och
°välborne, utan känsla snäsa åt de besvärande tiggarne, som
äro nog skamlöse för att ej häldre svälta till döds än att,
genom yppande af sin nöd, 'oroa de mätta Herrskapen, så undviker Bonden nästan öfverallt, att bruka de för den torftiga
delen af våra medmänniskor så kränkande orden tigga och
tiggare. I stället för det förra säger t. ex. Västgöta _Allmogen,
Gå i böggda, Gå och begära el. Gå och be ge sig, Gå omkring,
för hvars mans dör, Söka sitt bröd i böggda, hos christna människjor.»
Man lägger i det senast anförda citatet märke till att J.
tar sina exempel från västgötaallmogens mål. Jag erinrar om
vad jag ovan sagt, att J. förefaller att särskilt väl känna till
denna dialekt. Redan för 35 år sedan, när jag som bibliotekarie i Västerås läroverksbibliotek undersökte hans bok, föreföll det mig sannolikt, att den okände antecknaren var från
Västergötland, kanske snarast från Älvsborgs län eller Göteborg. Denna tro har nu bekräftats. På Landsarkivet i Uppsala förvaras de gamla kyrkböckerna från Arboga stad, och
jag har utan svårighet funnit honom såväl i dödboken som i
husförhörslängderna. Man får där den upplysningen, att »Kongl.
Secreteraren» Jacob von Jacobsson var född i Göteborg 1744,
ogift, och dog i Arboga, 70 år gammal, den 30 oktober 1814.
Upptäckten, att det funnits en adlig ätt von Jacobsson, förde
mig till Elgenstiernas ättartavlor, och jag återfann mannen
också där. Det heter, att han var kanslist i utrikesexpeditionen
och fick protokollssekreterares avsked samt dog i Arboga 30/10
1814. Om hans fader, Niklas Jacobsson, heter det, att han var
född i Malmö 1714, att han flyttade till Göteborg 1737, blev
borgare och handelsman där, anlade flera fabriker och ett sockerbruk, fick assessors n. h. o.v. 1755 och adlades till von Jacobsson 1756 samt dog i G. 1785.
Härmed är omsider den man presenterad, som skänkt till
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Västeråsbiblioteket Herveghrs Idioticon och det interfolierade
exemplaret av Ihre. Och man har fått en förklaring till hans
.särskilt framträdande kännedom om Västergötland och västgötamålet.
För Landsmålsarkivet i Uppsala har undertecknad excerperat
Jacobssons anteckningar. Jag har därvid funnit det onödigt
att medtaga sådana fall, som endast äro avskrifter efter Hof
och Herveghr. Likaså har jag vanligen utlämnat de latinska
översättningarna av dialektord ävensom i allmänhet Jacobssons
etymologiska resonemanger. Min avsikt har endast varit att
,delge Landsmålsarkivet de av Jacobsson antecknade orden,
deras betydelse och lokaler.

Om utvecklingen av äldre dh
i överkalixmålet.1
Av

CARIN PIHL.

Utredningen nedan av utvecklingen av äldre dh i överkalixmålet (ökm.) sker enligt följande plan:
A. Äldre dh i starktonig ställning i stamstavelse.
I. I vokalomgivning.
1. I ursprungligen kortstaviga ord:
Intervokalisk ställning i äldre kort öppen stavelse:
dh>r;
I slutljud i äldre kort sluten stavelse: dh> r.
2. Långstaviga ord:
Intervokalisk ställning: dh> r;
I slutljud: 1. dh> r; 2. bortfall; 3. växlande;
4. dh> d.
II. I konsonantförbindelser.
Äldre dh + konsonant:
a) dh + i; b) dh + g; c) dh + k; d) dh +1; e) dh + In ;
f) dh + n; g) dh + r; h) dh + s; i) dh + t.
Konsonant + äldre dh:
a) gh + dh; b) r + dh; c) v (f) + dh.
B. Äldre dh i svag- och otonig ställning.
C. Äldre dh i sammansättningsfog.
D. Tid för övergång dh> r samt för bortfall.
När har dh> r?
När har bortfallet skett?
E. Sammanfattning.
1 Föreliggande uppsats bygger, vad belägg ur ökm. beträffar, uteslutande
på mina egna uppteckningar, utförda under vistelser i Överkalix åren 1919'
—1937. — Red. har av trycktekniska skäl valt att i denna uppsats konsekvent sätta alla accenttecken ef ter den betonade vokalen (resp. diftongen)
i st. f. över densamma, såsom eljest brukats i landsm. Denna placering av
accenttecknen är ingen absolut nyhet, eftersom prof. Lundell i olika sammanhang jämte vanlig accentplacering även haft efterställt tecken, t. ex. i
Bd II. 2 m. fl. st. Tillika skall nämnas att stilsorterna i denna uppsats valts
med hänsyn till använda stilar i förLs »Överkalixmålet» (1924) och »Verben i Överkalixmålet» (1948).
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Äldre dh kvarstår i ökm. aldrig som pertonerad frikativa.
1 de ställningar där ej bortfall skett, har dh utvecklats till
andra ljud, oftast till r, mera sällan till d, d, eller assimilerats
med ett följande g, k, 1, m, n, r, s, t.
A. Äldre dh i starktonig ställning i stamstavelse.
I. I vokalomgivning.

1. I ursprungligen kortstaviga ord.
a) I intervokalisk ställning i äldre kort öppen stavelse:
dh > r. Materialsamling: ba"ra v. 'bada', bka"ra v. 'blada', bu"ri
sup. 'bjudit', de"ran adv. 'dädan', gna"ri sup. 'gnidit', ,sa,e"ran
adv. 'hädan', Andra v. 'knåda', kwe"ra a. 'bukig, bukstinn'
(NLul. kwdo 'stormagad', Brännström), kwi"ri sup. 'kvidit',
la"ra v. 'lada (hö)', Wrz sup, 'Iadat', la"ru f. 'lada', le"ri a. 'ledig',
(I 89 A. 3), Wri sup. 'lidit', Wrova< *lidhu-vidh prep. 'vid sidan
om' (I 91 f.), lu"rin a. 'luden', me"ran konj. 'medan', ne"ra adv.
'nedan', 7'0"ra m. 'rodnad på himlen', ska"ra in., v. 'skada', sko"ra
v. 'skåda', sle"ra m. 'släde', sme"ra ob. pl. 'smeder' sne"ra a'
v. 'snedda av' (I 85), spdra m. 'spade', sto"ra a. 'stadig' (I 63),
sto"ru f. 'stad på väv m. m.' (I 62), strz"rz sup. 'stridit', ste"ra
v. 'städa', su"ra sup. 'sjudit', swa"rz sup. 'svidit', tz"ror in. 'tjäder' (I 191), tro"ra v. 'tråda, trampa', ava"rt sup. 'vridit', un"ril
in. 'virvel' (I 89), wo"ran adv. 'vadan, varifrån' (I 59).
Fler ex. I 56 f., 62, 72 f., 74 f., 84 if., 88 if., 91 f., 106 if.
Även i tydliga rspr.-lån har ökm. stundom r för rspr:s d, t. ex.
se"ral sa"ral m. 'sedel'.

Und. 1) Bortfall av dh är i denna ordtyp sällsynt och
sammanhänger oftast med ordets sammandragning från 2-stavig
till 1-stavig form, vilket i vissa fall beror på förekomsten av
samma vokal i båda stavelserna, i andra fall på ordets huvudsakliga användning i svag 1. otonig ställning.
Beläggen äro: b/,' sup. 'bedit', Strg: sup. 'skridit', om vilka
se I 89; da'n adv. 'därifrån' (fvn. baäan), tsaa'n adv. 'härifrån'
(< *hia8an, 1 193), om vilka se 1 58. Jfr de med hänsyn till
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utvecklingen dh > r regelbundna starktoniga de"ran adv. 'därifrån' (fvn. be8an, I 72), se"ran adv. 'härifrån' ( < *hidhan,
I 192) samt deras svagtoniga motsvarigheter -dan, -,sian i de"randa'n '*dädandän' (I 72), ,sle"rantslo'n '*hädanhän' (I 192).
Till denna grupp må även föras: kortformerna sa'n 'sen',
ma'n 'mens' till resp. se"ran konj. o. adv. 'sedan', me"ran konj.
'medan', om vilka se I 58 f.; poss. pron.
no. 'eder', 9'ar f.,
i:ox?
ntr., i'ar pl., se I 88; bi' v. 'förebåda', där både vokalkvalitet och dh-bortfall äro påfallande, se I 109, A. 3; era'
op nan '*glada upp ngn, göra ngn glad'. Här är verbet bildat
direkt på adj. ere 'glad', som i sin tur genom dh-bortfall bildar undantag från b) nedan.
2) Med d: bg'd op v. 'uppbåda' (I 109), he"dar m. 'heder',
me"dal n. 'medel' (I 87), sta"dar pl. 'städer' (I 75 A. 5), so'cli a.
'sedig, lugn (om häst)'. Samtliga dessa äro påverkade av rspr.
eller direkta rspr.-lån. (Målet har regelbunden utveckling i
sbst. o:22bg'r n. 'uppbåd', stor m. 'stad'.) Även i nkm., som likaledes har ögg d > r i intervokalisk ställning, göra bl. a. se&
och ha'cicer undantag (Rg 58, 106).
b) 1 slutljud i äldre kort sluten stavelse dh > r. Belägg:
ber n. 'bad', bkor n. 'blad', bgr n. 'bud', freay m. 'fred' (men
st"cte i fre 'sitta stilla', I 83 n. 6), gb•gy imp. 'gläd', kny ni .
'kved, buk', ba'slo'r n. '*båslad, spiltvägg' (I 51), /e3,r m. 'led',
ler n. 'led', mr n. 'avfall, smulor' (-r <-dh 1. -r, se I 104),
ngir f. '*nåd, hästskosöm', ror f. 'rad', sgr f. 'sed', smal,- m.
'smed', snar (< snidh) n. 'spratt', sper n. 'spad', stgr n. 'stöd',
star n. 'städ', sr n. '*såd, spad', trgy n. '*tråd, trampa', ver
n. 'vadställe', ver ni . 'strömfåra' (härav v. op. ve'r 'bildas strömfåra efter båt, fågel o. d.'), vay m. 'ved, träd', way (< vridh)
n. 'dörrvred'.

Und. 1) Bortfall av dh är regel i be prät. 'bad', gke a.
'glad', gli ('-'gu, obet., 1105 A. 1) 'Gud', ng— na,,, adv. 'ned',
spe, a. 'späd', ve n. '(slå) vad' (men best. form vgda, I 52 n. 1),
va (< vidh) prep. o. adv. 'med', brav'1 prep. 'bredvid' (Flera
former 1 84), wr2 (— wo obet.) int. pron. 'vad'.
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2) Med d: sed m. 'sed', nytt rspr.-lån. Jfr målets genuina
form sr f. ovan. Bildat på sed är det till hälften riksspråksmässiga se'das1T' ys a. 'sedeslös'.
Anm. 1. Om prät. he' 'hade', le 'lade', se"sade', närmast
ur resp. *hädh, *lädh, *sadh, se I 53 A. 2.
Anm. 2. För fr m. 'fa(de)r' jfr Kock Sv. Ljh. V: 1 104 if.
2. I långstavigal ord.

Beträffande materialets gruppering må följande framhållas.
Först behandlas de fall, där äldre db. i ordets grundform stod
och fortfarande i ökm. står intervokaliskt; därefter äldre dh i
gammalt 1. genom apokope uppkommet slutljud efter lång vokal
1. diftong; slutligen äldre db. i konsonantförbindelser. En uppställning enligt samma plan som för de kortstaviga orden vore
icke ändamålsenlig, dels på grund av a.pokoperingen i de långstaviga, dels på grund av vissa för ökm. karakteristiska egenheter rörande användningen av substantivens best. form, något
som är av betydelse för frågan om dh. I ökm. användes av
sbst. övervägande den best. formen, även med obest. betydelse.
I sbst:s best. form kom dh att i flera kasus och genus i både
sg. och pl. stå intervokaliskt, och i sådan ställning kvarstår i
lång stavelse dh som r i betydligt större utsträckning än eljes.
Från den best. formen kan dh sedan ha analogice inkommit
i ob. form. Följaktligen är det ibland synnerligen svårt att vid
ett långstavigt sbst. i ob. form avgöra, om dess -db. (>-r)
verkligen kvarstått sedan gammalt, eller om det införts från
den oftare använda best. formen. Av dessa skäl har jag i
långstaviga ord här nedan sammanfört ord med dh i ursprungligt 1. genom apokope uppkommet slutljud och sådana sbst.
(fem. och ntr.) i best. form, där motsvarande ob. form ej belagts. I dessa får målet alltså r i intervokalisk ställning.
Däremot har, för undvikande av upprepning i det följande
resonemanget, materialet uppdelats på olika ordklasser, hos
sbst. även på olika genus.
i Till långstaviga ord räknas — i motsats till uppställningen i ökm. I —
även ord av typerna v1dhia, sädhl-, städhna, ä,dhrir.
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Ord där äldre dh i ordets grundform stått och fortfarande
i ökm. står intervokaliskt: dli> r.
Belägg: 6ischras adv. 'avsides', bo'o,rar m. '*bodare, en som
sköter fäboden', ddyran (< *dauaenn, I 275 A. 1) a. 'avtynande
m. m.', frdures v. dep. itr. 'skumma (om häst, öl)', (liksom v.
frdyr 'fradga' och a. frce'yra bildat på sbst. fro:yr f. 'fradga',
I 273), frT'uya a. 'fradgig, skummande', gnchras v. dep. itr.
'*gnidas, kälta', gQ'oyas va v. dep. '*godas vid, visa sig vänlig
mot, fjäska för, lirka med', grcircil a. '*grådig, svulten', brce'urkkgårajb• f. 'brudkläderska', kwegancla b. sg. 'kvidan', kk'pra a.
'lydig', ntrri a. 'nödig, nödvändig', 9:9gr<åras v. '*ogredas, trassla
sig (om tråd, garn)', d9gr4iÅra a. 'trasslig', Kira a. 'sådig',
sAras- a. '*sydas-, som växer lutande' (I 246), Oyasheik '*ödes
hål, gård som ödelagts 1. fått förfalla' (I 280).
Anm. Om de båda v. dep. bet'o 'tigga', ce'm 'idas' se under
Äldre dh i konsonantförbindelser (s. 69).
Äldre dh efter lång vokal 1. diftong i ursprungligt 1. genom
apokope uppkommet slut lj ud samt intervokaliskt i best. sg.
av sådana fem. och ntr. sbst. som ej belagts i oh. sg.
1. dh > r.
Sb st.: mask. dbr 'död', gr '*göd, tok' (I 273), ey 'id
(fisk)', mcnr 'med(e)', ter 'tid', wcpy '*vrid, knölig utväxt på
trädstam' (I 231);
handels-)bod',"vfem. Nroåy '*blida, blidväder', b<29)Ivatten)flöde, översvämning', frceur 'skum (särskilt av orenlighet
på vatten), fradga' (I 273), hc.e. yr 'hud', Ic(19r 'kåda', /gy 'led 1.
riktning', /cpxy 'lid, långsidan av ett berg', kir 'låda, lår', /60.2
1. bcicrki'llr 2 'stock som man drar upp båt på', nitsk'br

2

isl. grätSugr. Btr. gnida ordb.
<*hlisäa. Samma ord är ösv. dial. *löda svf. 'stock 1. stång, varmed

man upplyfter något tungt, hävstång' Vii 584, no. dial. 10da (10e) 'bjelke
med indhugne trin tu trappeopgang' T. 405, samtliga till fvn. v. hlce8a
'lasta, lassa'.
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nopr 'nöd', sce,' y 'sida', 81<Kr' '(kniv)slida', (bact)se'yr '*båtsud,
båtkant', sa'r 'såda', san- 'säd', trG'y 'träda, linda', vo9r 'våd'.
Endast i best. sg. ha belagts fo'pra 'föda, mat', er4ra
koll. 'glöd', gro'pra 'gröda'. Enligt bestämd utsago av min
bäste meddelare förekommer gbfpra ej i ob. sg., där det ersättes av k(2?/- 'ett kol', och ej i pl.
Ntr. ar 'ed, landtunga' (Härav n. propr. a'Åra, 'Edet'), hce'y
'björnide, rävbo', kkKg- 'kläd(e)-' (t. ex. 1ck4rhdik. m. *klädhäl
I 218, -ha'),94p/ m. -*hängel, ej väggfast klädhängare I 142,
-ha'tyt m. '-hängare'), hankh:ya n. '*handkläde, näsduk', kw/'*kväd, kitt av bränd näver' (se utförligare I 218), byr 'ljud,
tystnad', lo9r 'lod', mr 'mod', ra' y 'rede på arbetsåkdon'
(I 265), barwaikr '*bärg(a)rede, något som är så pass bra, att
man nätt o. jämt reder sig därmed för tillfället'', 32ra'r4 "'sjöråd, sjörå', reår '*räde, makt, välde' (I 218), sper- 'skid-'
(i ssgn spei),rha" ya '*skidhage, gärdesgård av snett lagda kluvna
störar; fsv. skidh, isl. sida n.), -tr9:9ra, b. sg. koll. '*trodet,
de till en gärdesgård behövliga stängerna' (i haya- 1. ha'iro.'9re,
I 236), Ntra'g 'biträde', intra'ye, b. n. 'inträde'.

Anm. till sbst.: För bre! 9r m. 'bro(de)r', mö'9,r f. 'mo(de)r'
jfr Kock Sv. Ljh. V: 1 104 IL
A d j. bre.). 'bred'.
1 Kan vara fsv. slidha f. 1. slidh f. men kan lika väl motsvara no.
dial. slidra f., gno. isl. sila= pl. T. 647. Jfr att Btr. Air n. förutsätter
en form med 8r, Ln s. 207 A. 2.
2 Som 2:a ssgsled har ordet kläde stundom formen -Pre, -kka även i nuvarande betonad ställning, t. ex. fi'rikke.', men best. sg. alltid firacke:ya,
I 218.
3 Widm. Ant. börireir n. Trots den avvikande diftongkvaliteten måste
nog -raikr i detta ord liksom ock i kwardya b. n. 'den mängd föda buken
behöver för att reda sig' (: kway 'buk') sammanställas med v. ra' lr 'reda (sig)'
samt s. ra'y, isl. rejäl. n. Att så genuina dialektord avvika, är ägnat att
förvåna. NLul. har samma -ref& i ganardul n. '*ganarede, talorgan', skiparet'd n. 'person som uppsluppet pratar och skrattar' (: slåpa v.; Se A. Nordström Gla typord, Ords.), .flutscirce'vd n. '*slasarede, vårdslös och slamsig
person' (Nordlinder) med regelbunden utveckling av diftongen.
4 Användes sällan i oh. form, heter i regel strdra, liksom /annira 'landrået', sko'9,5;snira 'skogsrået'. Se utförligare I 207 A. 5.
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Adv.
'*tida, ofta'.
Ve r b: Inf. birchr'*blida, vara blidväder', bkstrce'y 'bestrida',
br« y 'breda', dehrl '*döda, gn att i ljummet vatten nedsänka
det på härvelkorset upplindade garnet (och låta det ligga däri
en dag) åstadkomma att det blir jämnt och slätt och ej slår
knutar på sig', gnc§5,r 'gnida', grchr 'reda (ut)', kka,),r
kwT'n- 'kvida', laily 'leda', lce'tr 'lida, ha ont', lce'y 'lida, förflyta (om tid)', ra'),r 'reda (sie, inraig 'bereda', rce'y 'rida',
sir 'sjuda' (obs. även det sv. tr. ,%'r 'rengöra kärl med tvaga',
se utförligare I 285 n. 2), sivce'y 'svida', s«2›,./- '*syda, luta' I 246,
trchr 'lägga i träde', treå,r 'träda (upp), räcka (ut), sträcka (ut)
o. d.', bfr 'tyda, uttyda', NtKpr 'betyda', tt_st'pr2 'förslå, hjälpa,
nytta till', we' y re'lor '*vida ut-, utvidga', wcr 'vrida', el y 'öda',
cdydo'),r 'utrota'.
Prät. gngy 'gned', how 'kved', kt,kr 'led', bor (:la"ra)
'lassade (in hö i ladan)', sc§ur 'sjöd', sirap- 'stred', swegy 'sved',
uKur 'vred'.
2. Bortfall av dh.
S b s t.: mask. b4.9 'blod', v6IctufkVo '*vattuflod' (I 235), st/y-F:2.
'strid', tra 'tråd'.
Ntr. dces ybk0,e,8 b. sg. 'blodsamling mellan skinnet och
köttet, 1. under nageln, uppkommen gn att man slår 1. klämFvn. dey8a. Samma ord är NKal. d4 'lägga hö i blöt före utfodringen
med detsamma', ej f vn. deyfa, som Rg 62 föreslår, ty i NKal. faller ej v
efter 0-kvaliteter, t. ex. stiv 'söva' (ib.), båtiv 'behöva' (104), v sa 'öva sig'
(61), vilket däremot d gör: ftj v. 'föda', /0' v. 'löda', grO v. (fvn. gri2a
m. fl., se Rg 62. Även NLul. har ordet: dötd 'koka foder' A. Lg 74, likaledes
Mu. dö (felaktigt uppfört som dö 2 i stället för döda, jfr d-bortfallet i blöda
m. fl.), Btr. dam, Skf. dåv, Lvg. Bgd. dåv (se resp. ordböcker). Om no. dial.
d0y6a i dessa betydelser se Aa.
2 Förutsätter ett tjdha. Kanske sammanblandning av ett ty (se Hg
ty 2, T. tya 2) och ticiha.
3 Eg. selödblödet. Beträffande &Bu:jfr dce'yvdp•a, nödvädret, sådant
väder om sommaren då det står och väger mellan regn och icke-regn', se utförligare I 275 A. 1. I no. dial. finns dels Udd n. 'blödning?' Ross, dels
dau.dblod n. 'storknet Blod under Huden efter et Stod' Aa., Daudablod
Boss.
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mer sig', bre — bre. (b. sg. bro:),re) 'bräde', bro — bro (b. sg. brifpre)
'bröd', fink& — -kb (b. sg. -kåre.) 'förkläde' (jfr ovan s. 49),
ra 'råd'.
A dj. dop 'död', dceoi '*död, duven' (I 275), frceol '*fröd,
skör, porös',- gQ9 'god', ?-121,„ 'röd', snca 'sned', men' '*snöd, kal'.
Adv. d1 go'9 'till godo'.
Pr on. bri-tri (föråldr.) 'båda två' (I 204).
Verb. In f. b9,' 'bedja' bcp')_ 'bida', bro 'bjuda', "9.'1, 'flöda,
översvämma', Ap 'föda', e-66 '*glida, sakta stiga (om ^vatten),
flöda', 40'?,
'löda', ra' 'råda', s4rce5, 'skrida', streit
'skräda', smce', 'smida', sprce): 'sprida, sprita', Uh s '*tida sig,
vara brunstig (om ko)'.
Frät. bceo 'bjöd', 83-ra), 'skred', stoo 'stod'. (Kan vara ett
*stögh. Jfr p. pt. sto' 'stått' och se I 60 f. Und. 1.)
Växlande: dh > r — bortfall.
Sb st.: Fem. stp spir (b. sg. spz"ra) 'sked' (I 273 A. 11),
sprPo spceur (b. sg. spce'yra) '*spöd, spade' (I 274 f.), hr — hak
(b. sg. h «ya) 'hed' (den r-lösa formen belagd endast i Ö. Lj.
1936).
N t r. leNt' kk'21- 'kläde'. (Jfr ovan s. 49).
A dj. vcp vce.),r 'vid'.
Verb. In f. /K?, — lo'pr 'lyda m. m.' (I 246), strch straär
'stri da'.

dh > d, et.
Belägg: br@c1 a. 'bråd' (I 209), he"de,lx a. 'hederlig', he"d'a v.
'häda' (I 222), yy'd m. 'jude' (I 245), re"da re'da (i uttr. ha, fa
rf'da (— re"da) om 'ha, få reda på', I 267), ra'),cta a. 'redo' (I 267),
re"dan adv. 'redan' (I 267), re,"dali a. 'farlig', -6Tdi a. -sidig
(i a'),nsi'di 'ensidig', met'esi'di 'mångsidig' I 233), sAryd m. 'präst-,
brudskrud' (det sista även brdujArkY d I 245), sme"cta v. 'smäda'
(I 222), fo,sme"da v. 'försmäda' (ib.), tu"daliet a. ntr. 'farligt'
(I 218).
i XV.

-Ceg.
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Alla dessa ord (utom mångsidig, *rädelig) ha, som av hänvisningarna ovan synes, behandlats i Ökm. I under resp. vokalljud. Det har visat sig, att de (flesta) äro nya rspr.-lån. ?migsida är rent rspr., jfr målets megg- mång-, s(e'y 'sida'. Adj.
ra"dali kan knappast avfärdas som lånord. Det intervokaliska
-d- kan möjligen vara att tillskriva påverkan från red 'rädd'
(obs. att ordet i ökm. har sin ursprungliga betydelse 'som är
att vara rädd för, som är att rädas för', fsv. re-epeliker, isl.
hreeäiligr).
Det ovan under 2. (Långstaviga ord) uppställda materialet
(frånsett gr. 4) ger anledning till följande uttalanden:
Ökm. har en särskilt stark benägenhet att även i långstaviga ord bevara dh som r i intervokalisk ställning (se gr. a)
och jfr med motsvarande kortstaviga);
påfallande ofta har i slutljud bortfall av dh skett hos
adj. Av de belagda nio långstaviga adj. är det blott braw
som har konstant slutkonsonant och vg(r) som vacklar, medan
de sju andra ha konstant bortfall. Obs. här även, att i adj:s
böjning framträder icke r frfr vokal annat än hos brr, vcg(r),
t. ex. komp. bra'yan, vce'yan ve'yara, sup. bra'yast, vce'yast.
Däremot t. ex. dat. m. sg. gdo,o 'god', nom. f. sg. go9ar, komp.
go'9ara go'9ein, ro'para rdkan, sup. go'9ast, ryst. Ej heller
framträder r i sammansättning frfr senare led på vokal, t. ex.
gdoy'ra '*godåret, gott år, god växtlighet', gd9a'gta a. '*godaktig, beskedlig, snäll att ha att göra med'. Det intervokaliska
dh-bortfallet blir än mer markant vid jämförelse med det nära
besläktade v. go'9ras va '*godas vid' (se ovan s. 48).
Anmärkningsvärt är även, att också de kortstaviga adj.
med stamslutande -dh ha bortfall: gke 'glad', spg 'späd'. Det
är mycket sällan eljes, som dh faller i kort sluten starktonig
stavelse (se ovan 1 b. Beträffande de övriga där upptagna undantagen med dh-bortfall gäller för åtminstone gu, no„k, va, wo
att bortfallet skett på grund av ordens användning oftare i
svagtonig 1. otonig ställning än i starktonig.) — Av sammanlagt 11 adj. på -dh har således blott 1 (bray) bevarad slutkonsonant, 1 (vcg(r)) vacklar, 9 ha bortfall. Vad bray och
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men- angår, kunna möjligen de likalydande verben bra',1,r 'breda',
vce'Ar '(ut)vidga' ha bidragit till bevarandet av -r;
3) det som främst frapperar beträffande substantiven i
materialsamlingen ovan är den mellan de olika genera ojämna
fördelningen av bortfall: icke bortfall av dh i ob. sg.
Hos alla fem, kvarstår (dh >) r [vacklan hos sj(r) 'sked',
spe(r) 'spade', ha(r) 'hed', vilkas best. former dock alltid har d.
Hos ntr. har best. sg. alltid r, utom ddy.bko'lla '*dödblönär orden
det' (se ovan. Ej belagt i ob. sg.); ob. sg. har
användas som simplex — r hos alla utom ra (belagt i uttr.
ha ra 'ha råd', ha h ra ho' yran 'ha tio råd i huvudet (sagt
om räven)'), bre' — bre? 'bräde', bra 'bröd', kke"kläde'. Då de
tre sistnämnda orden ingå som led i ssgr, förhålla de sig olika:
-bre'; bro-: -bra; Preår- :-kke' och -kb•dy. T. ex. brdyha"ya
m. 'gärdesgård av lodrätt stående bräder', brgArgo'bv n. 'brädgolv': vevbre: 1. stdibra"sittbräde i vävstol', strambre,"strängbräde (i fiol)'; brobvivak 'brödkavel', brosmea 'brödbit': to'nbro
'tunnbröd'; kkalsto54 'klädstöt (anv. vid tvätt)', Er4rpkgig n.
'klädplagg': firzEre' m. 'förkläde', ha's.kke 'halsduk (ofta virkad
av yllegarn)', haykka'y '*handkläde, näsduk'. I best. sg. och
best. pl. ha alla tre orden både som simplex och senare ssgsbro'pra, -a, Pre:ya, -a. Formerna bre, bro,
led -r- :bra'Åra,
Yre måste ha bildats i svag- 1. otonig ställning, härpå tyda
bl. a. diftongreduceringarna; senare ha de kommit att brukas
även starktonigt. Vad beträffar bro, är det den enda förekommande formen i ob. form i ssgr, både som första och senare
led. Ssgr med bro som 1:a led äro givetvis mycket flera än
den andra typen, t. ex. brobe"eta m. 'brödbeta', brobko'),cta b. f.
'*brödblöta, tunnbröd uppmjukat i kokhet mjölk 1. spad', broAct'vak m. 'brödkavel', brosmea n. '*brödsmul, brödbit', brota f.
'*brödtylla, hoprullat tunnbröd', och i dem alla är bra otonigt.
Under sådana förhållanden är det ej ägnat att förvåna, att
bro blivit den segrande formen även i starkton. Intressant är
i detta sammanhang den ofta förekommande skillnaden i accentuering mellan kompositas ob. och best. former: to'nbro' :
stehbre' : actibr n• sip'12; firikke : slsinftrzto'nbro'kra,
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kkalge '*skinnförkläde, förskinn'. Också i ob. sg. förhålla sig
emellertid komposita med samma efterled stundom olika i betoningshänseende (jfr ovan Mae', ha'.5,1cke, haykke"År), utan att
någon direkt betoningsregel kan preciseras. Varför har halsfått huvudton, medan det lika långstaviga hand- har oton?
Att firtlare' oftast har 003 är vad man kan vänta, det följer
typen barabo'9ek '*badabunke, badbalja', med kort öppenstavig
1:a led. Däremot förvånar motsättningen firtkh':haykke'y vid
samma efterledsbetoning i båda fallen. Man hade väntat -kr
snarare efter kortstavig än efter långstavig 1:a led.
Hos de ma sk. substantiven slutligen är dh-frågan mest
invecklad men också mest intressant. Materialsamlingen uppvisar en grupp med kvarstående (dh >))- i ob. sg. (dr,
gr, ce)y, mr, key, ivce),r, se b) 1. s. 48), en grupp med
bortfall (bNo, voetuf1ro'9, strcez., tra, se 2. s. 50).
Dessutom har målet några hithörande sbst., belagda endast
i best. form: g,n 'ed', Yra'n 'klåda', sta'Asto'9n '*stackstoden,
platsen på vilken en stack sättes upp', ko-'9gsdkn 'kokhett vatten'. Av 'ed' saknas ob. sg. form, och best. sg-. används även
efter ob. artikel, t. ex, an so9r n gr oo (Jun 'han svor en grov
ed'. Märk att även NKal. har ordet blott i best. form en, använt egtl. blott i gya'-dn 'gå eden' (Rg 53), motsvarande ökm:s
uttryck tera-c'n 'göra eden', Btr. yosra e';,,n, Mu. ja'ra e'n på
nannting (se resp. ordb.). Målets -sto9n är väl samma ord —
fast med ändrat genus — som sv. dial. sto(d) f. (gärdselsto
f. Rz 187), fvn. st66 f. Jfr att ordet i Vb. (Säv.) är ntr. (hdgasto S. Larsson 89). Ob. form är i ökm. belagd blott i sta75sto9ste'oga '*stackstodstången', den sättes upp mitt på *stacizstoden f. a. hålla balans på stacken. Av ordet koWsdyin finns
ob. form upptecknad endast i kdo,gso(k)va'crna 'kokhett -vatten',
egentligen en tavtologi. Se utförligare I 258 A. 13. Det tilllägget kan här göras, att för NLul. finns hos A. Lg 49 även
formen kaksti m.
De långstaviga mask. substantiven inbjuda osökt till en
jämförelse med de kortstaviga mask. av typen fred (kort sluten
stav., se materialsaml. s. 46). Först må ob. sg. av båda grupperna jämföras. Man finner, att hos de kort s t av iga är
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kvarstående (dh>) r regel (frgr, kway, ler, smay, star, var,
var). Enda und, är gu gu 'Gud' (s. 46), en i otonig ställning
uppkommen form (i uttryck som gundra 'Gud-nåde', gu-valsi'n-ar
'Gud välsigne er', förr använt av gamla personer i st. f. goddag, adjö, guva'nlovskweV3,12, 'gudvarelovskvällen', gammal benämning på lördagskvällen. Detta gu har senare kommit att
användas även starktonigt, då med formen gm. Bortfall av
-dh är i detta ord vanligt i dialekterna, trots att ordet väl
rätt allmänt, vad vokalkvalitet beträffar, är påverkat av rspr.
Så har t. ex. NKal. gu (Rg 66), NLul. gu (A. Lg 64), Btr. gu',
Mu. gu (se resp. ordb.).
I starktonig kort sluten stav. kvarstår alltså (dh >) r i
ob. sg. också hos m a sk., trots att det ofta fallit i best. sg.
(se härom nedan s. 57). Till det allmänna kvarståendet av r
kan även ha bidragit det intervokaliska -r- dels i åtskilliga
av dessa ords två- 1. flerstaviga former (spec. dat. sg. och pl.,
ob. och best. pl., kompositionsformen), dels i besläktade verb
av badha-typen samt besläktade adj. Sålunda har målet: till
kwey 'buk' pl. kwe"ra, -nu, v. kwe"ra 'sätta ut magen' (I 84),
a. kwe"ra 'bukstinn, dräktig (om ko)' (NLul. kwe,'do A. Lg 41);
till ler 'led' den ofta använda dat. sg. /alro, pl. le"ra, -na, v.
le"ras 'röra och vrida på sig', spec. i uttrycket st"cti o lo"gas o
le"ras 'sitta och gruva sig' (eg. sitta och röra och vrida på
lederna); till smer 'smed' dat. sme,5,ro, pl. sme"ra, -na; till ster
'stad' pl. sta"dar (rspr.-påverkat, se I 75) jämte ster samt den
regelbundna dat. sg. ste'ro. Av fray 'fred, lugn' finns ingen
pl. belagd; ej heller av ver 'strömfåra' torde pl. användas,
däremot dat. sg. ve'ro. Ordet vay 'ved, träd' saknar ävenledes
pl. För 'träd' i pl. användes i allm. trera, men best. sg.
van kan brukas i betydelsen 'träden', och zbi va' yo är stundom
dat. pl. med betydelsen 'i skogen', egtl. 'i träden'. Vanlig är
däremot dat. sg. va'wo. Vidare har belagts: den gamla gen.
sg. ve"ra, i uttrycket va"ra so mila ve"ra o bart 'vara som
mellan ved och bark' d. v. s. 'vara som mellan två eldar, springa
och passa på alla människor' (I 85 n. 22); kompositionsformen
ve"ra i a. ntr. verara'mt '*vedarent, d. v. s. det förhållandet att
träden äro fria från snö' (t. ex. an l2,9,34 ga'ldar skoan, man a
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va'yo, sa n fa lekyg-stciban,
jar verara'int, a'n6u legs smil
'man
måste
gallra
skogen,
medan det är *vedarent,
da n hag
annars lägger sig snön uppi träden, så man får lång stubbe,
då man hugger'), samt i de många sbst. med vera- som 1:a
ssgsled: verabo'k f. 'sågbock', -hdys n. 'vedbod', -kkat'b m. 'vedklabb', -14'r f. 'vedlår', -ra",ra m. 'långt smalt förtorkat träd
som används till ved', -rö'oft f. 'trädrot', -ska m. 'vedbacke',
4/41 m. 'topp på växande träd'; slutligen v. ve"ra 'hoppa från
träd till träd (om ekorrar)' (I 85) samt adj. ntr. vdindve"rad"
'*vindvedigt' (användes om träd som vuxit så, att dess årsringar löpa vint), bildat på sbst. *vindved, belagt i Btr. tr'yre'
'träd med vriden ved' (Ola).
För de lån gstaviga mask. har situationen i nu berörda
hänseenden givetvis varit en helt annan; de ha inga kompositionsformer med bindevokal; de sakna ob. pluralformer med
intervokaliskt -r-, utom det oregelbundna efter den kortstaviga
typen nybildade me"ra vid sidan av regelbunden ob. pl. ma',1r
'medar'; flera av dem användas ej i pl. (i vars best. form r
skulle stått intervokaliskt), nämligen bkao, vadulkö'o, do&r, gr
sta4sto' on, kjogso'pn,
samt de endast i best. sg. belagda
om vilkas form i ob. sg. alltså intet uttalande kan göras. Iv
de 10 i ob. s g. belagda långstaviga mask, ha, som av s. 48,
50 framgår, 6 bevarat r, medan 4 visa bortfall. I dialekter,
som i rätt stor utsträckning bevara äldre dh (oftast som d),
har detta ej sällan större benägenhet att falla i slutljud efter
urspr. lång vokal än efter kort. Att ökm. har kvarstående -r
i ob. sg. av så många av dessa långstav. mask. har enligt min
mening delvis orsakats av de hos flera av dem flitigt använda
best. pl. och de kanske ännu oftare brukade dativerna, i båda
fallen med bevarat r. I intervokalisk ställning har ju ä. dh
även i åtskilliga andra dialekter bäst skyddats för bortfall.
Av ordet dok?. 'död' har best. sg. dat. varit en mycket ofta
fo-la'pro
använd form, i uttryck som tid't da'bro 'i döden',
'ligga för döden', ta'),0 oba do'pr-o 'tänka på döden', va"ra
sa"gar om ddkro 'vara säker om döden d. v. s. vara säker på att
man måste dö', fa"ra
da'pro '*fara åt döden, omkomma',
'gå åt helsike' N. ex. a5,yta fara-ad"-do'pro, da a f(ra'7., sa ma"tt
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'ängarna gå åt helsike, då vattnet stiger (eg. det flödar) så
mycken. Ordet Indy 'mede' har givetvis mest använts i best.
pl. ma),ra (— me"rana), tcey 'tid' förutom i best. sg. tcept mest
i dat. tce'yo i uttryck som a ga'mabye'yo 'förr i tiden', fra da
tce'yo 'från den tiden', i senare tce'yo 'under den senare tiden',
fin da tce'yo 'före den tiden' m. fl. I simplex är dat. tero
regel, i ssgn Noqtchn har jag hört i dat. både -tcp'yo och
- Wo.
Av de 4 mask. utan -r i ob. sg. förvånas man mest över
tra 'tråd' och strw), 'strid'. Hos det förra, vars dativ- och pluralformer givetvis äro synnerligen vanliga, hade man väntat -r.
Ordet böjs emellertid trg, b. sg. tran, dat. tra'ro, ob. pl. trar,
b. pl. tra'ra. I fråga om strcei är dativuttrycket i strce'yo
'i striden' det mest använda, pl. har ej belagts.
Vi övergå till best. sg. av de ovan diskuterade sbst.' Det
ljudlagsenliga för både kort- och långstaviga är: -n med bortfall av föregående dh. Genom inflytande från ob. sg. på (dh >) r
samt från mask. sbst. på gammalt -r (fer 'far', vö9,r 'vår', mceur
'mur' etc.), vilka senare samtliga ha -Il i best. sg., har en del
av sbst. på stamslutande db, troligen relativt sent, fått -n.
Viktigt i detta sammanhang är, att de 4 sbst., som belagts
blott i best. sg., alla ha -n (c_nn, k'a'n, ko'ogs4n, sta'tsto'on,
s. 54), att de som i ob. sg. ha (dh >)r-bortfall ävenledes blott
ha -n (bkoon, -fkoon, tran), samt att också flera av dem med i
ob. sg. kvarstående (dh >) r ha belagts med blott -n (frn,
sincun; dn). Det är således blott några av sbst. med i ob.
sg. kvarstående (dh >) r som ha
enbart 1. växlande med
n: av de kortstaviga ha 3 blott n (lan, start, ven.; så även
i samtliga ssgr av l, t. ex. a'ramboala'm 'armbågsleden',
fo'octia'm, hanldm, Anelos, skyle:yl); av de återstående 2 har
var avgjort oftast -n (i dess ssgr har jag blott belägg med
-n, t. ex. kokva'in 'ved till kolning', tagra'yi 'takvirke av okluvna
tallar'), kway har -n — (kwavi kwam; av ssgr har belagts
ko'9kwa5s); hos de långs ta vig a finner man 3 med enbart
1 Detta parti kunde med lika stort 1. kanske större fog behandlas under ä.

dh frfr n, enär best. art. sg. i ifrågavarande fall i ökm. är n, aldrig an.
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ma j, wcpm), key har oftast n (ken), dop,- blott n (ggr
har ej belagts i best. sg.).
4) Hos de långstaviga verben är kvarstående (dh >) r betydligt vanligare än bortfall. Hos starka verbs inf. finns
-r i 9 fall, bortfall i 4, vacklan i 1 fall; hos svaga verbs
inf. äro motsvarande siffror 17, 9, 1. Av starka prät. sg.
på äldre -dh har målet 7 med -r (inklusive bor till kortstaviga inf. ldra 'lada (hö)'), 3 utan -r (exklusive stoo 'stod', som
är osäkert, se s. 51).
Av de hithörande starka verb, som i fsv. böjdes enbart
efter kl. I och vilka belagts i ökm. (gnidha, hdha, hdha 'förflyta', ridha, skridha, svidha, vridha), är det blott .939ye,k
'skrida', som saknar r, och det i hela temat (41-cel sAre, sr'),
medan de övriga bevarat r genomgående (gncely, gnay, gin"rt;
lce'y, lcr, lz"rt; rce'w, rer, 9-2"n; swce' y, sway, swi"n; wce'y,
war, wz"ri). Dessutom har till kl. I övergått kwdy, kway,
kwi"ri kwchre, mot fsv. qvidha efter 3:e svaga konj. Verbet
smida däremot, i fsv. efter kl. I men oftast efter 3:e svaga
konj. (Aschw. Gr. § 526), går i ökm. blott efter 3:e sv. (smcel
snice5,d, smcet), och här ha tydligen prät. och sup. verkat r-bortfallet i inf. Bida, i fsv. efter kl. I men även efter 1:a och
3:e svaga konj. (Aschw. Gr. g 526 A, 2, 3; 550 II) har i
ökm. böjning blott efter 3:e sv. (bci, bce5,d, bce,,t) och bortfallet
r i inf., alldeles som smch. Slutligen strida, i fsv. efter kl. I
och 3:e sv., har i ökm. svag böjning efter 3:e konj. och stark
efter kl. I: strce'Å(r), straw, streri, med och utan r i inf., medan bestrida, enbart efter kl. I, belagts endast med r (b9strce'y,
bstra'y, Ustra"ri). — Av kl. II finnas belägg blott för fsv.
biiidha, siadha. Det sista är fullt regelbundet, 32'ur1, sr',
StA"1"2. Det förra böjs Ng', key', bu"ri2 (— bi, sällan); även här
står sig r alltså bäst i p. pt. mellan korta vokaler. — Av kl. V
finns bidhia (b9:, b, bi:, med ersättningsförlängd vok. i inf. och
sup.). — Återstår ra' (fsv. rådha), prät. net for 'rådde för',
var skuld till', ra'd 'rådde = hade makten', sup. rat
Även kort dift.
även dan o'c2biirian 'den objudne' i det stående uttr.
dan ok2b9„c'rzon sil'eti? 'var skall den objudne sitta?'
3 Obs.

wont sko
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Man finner alltså, att de 4 fallen utan r i inf. (sr' x 'skrida',
Ug,t 'bjuda', bi 'bedja', ref, 'råda') samtliga ha avvikande p.pt.former (resp. sr', bui bu"ri, bf, rat) samt prät:a utan r
t(sAra),, bcpu, be, [ra'd rue. — Det synes för mig ofrånkomligt, att i ökm. föreligger ett tydligt samband mellan kortstavigt p. pt. med intervokaliskt -r- samt bevarat -r i prät.
'och inf.
I hithörande svaga verb märks benägenhet hos (dh >) r
:att kvarstå i inf. av de verb som böjas efter 1:a k onj. (kallatypen, ökm. kea, -e., -a, fsv. kalda): bk5,r, '*blida',
'*döda',
,frce'
v. itr. 'skumma', vce'ir '*vida', et'y 'öda' (dock även efter
3:e sv. dn-, olgt, og). Det är tydligt även här, att prät.- och
sup.-formerna med kvarstående intervokaliskt -r- bidragit till
att -r bevarats i inf. I målets verb efter 3:e k onj. råder
större oklarhet rörande (dh >) -r i inf. Efter 4.2„: (< ä. wi) kvarstår det i samtliga belägg (bra'w 'breda', gralzr '*greda',
'leda', ra5r 'reda'); efter cg, (< ä. i) har det lika regelbundet
fallit (gkek 'glida' (prät.
La sv.), sm.ce), 'smida', sprce),
'sprida', tc.e.),-.% '*tida sig'), likaledes efter tl.h —19.k (< ä. 53) (j4fp
Ap 'föda', do'k 'göda',
'löda'). -Efter <ä. y
- där-emot kvarstår det i s'kkr '*syda'- t4r 'tyda', bt(2.-'kr 'betyda',
-medan ä. Iirdha heter itYpr —14 (sannolikt den vanligare formen). Av de 4 verben med dh efter (> e,Å) ha 3 kvarstående
r (kkaig 'kläda', tra'y 'träda', tra'y 'lägga i träde'), 1 bortfall
4trg,5, 'skräda').
Som slutresultat av nu gjorda undersökning rörande
ä, 1 ds e dh i vokalomgivning (intervokaliskt och postvokaliskt)
i kortstaviga och långstaviga ord i ökm. kan framhållas:
äldre dh > r har stått sig bäst i intervokalisk ställning;
i slutljud, ursprungligt 1. uppkommet genom apokope,
har dh > r bevarats bättre efter ursprungligen kort vokal än
efter lång, bättre hos verb och sbst. än hos adj.; bland verb
bäst hos sådana som i sitt tema i målet haft former med r i
intervokalisk ställning; bland sbst. i ob. sg. bättre hos fem.
och ntr. än hos mask., beroende på influens från best. sg. med
dess hos fem, och ntr. bevarade intervokaliska -r-.
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3) hos hithörande mask. sbst. har i flertalet fall skett dbbortfall frfr best. artikeln i nom. och ack. sg., och artikelns
normala form är där -n.
II. I konsonantförbindelser.
1. Äldre dh + konsonant.
a) Äldre dh +

1.

eller -j- har dh >I ord med äldre kort vo k. + dh +
ökm. r:
Materialsamling: ef•a"rt v. 'glädja', eten m. 'glädje' (y. fsv.
glmdhie), pt"rz f. 'kedja', mi"rz f. 'midja', ren v. 'rödja', smi,"n
f. 'smedja', spa"n v. 'utspäda', (fsv. spmdhia), stz"ri v. 'ljustra'
(fsv. stydhia), sten v. 'städja, få att stanna, hämma' (sten
bkooy, oramh«dp. 'hämma blodflödet i ett sår, i ett ormbett'),
swdri f. '*svedja, med videbuskar beväxt sank mark', swirot
b. f. 'Sveden, Svedjan (by)' (i kyrkboken 1696 Svidian), &enf.), tdri f. 'vidja'.
m.,
räkn. 'tredje-' (självst.
Und. b?: v. 'bedja' (fsv. bidhia) (pres. sg. o. pl. k, prät.
sup. k'). Ett äldre bidhia borde regelbundet ge *bz"ri. Jfr
fonemet -idhia > -in i de fem. substantiven 02"ll 'kedja', mz"rz
'midja', smen 'smedja', swen '*svedja', ven 'vidja'. I dessa
sbst. har den b est. formen, mina, vina etc., varit den i målet
oftast förekommande (detta gäller som generell regel för ökm:s
sbst.), och här skyddades dh från bortfall genom det följande
kon sona nti ska i + a. I ökm. är be det enda belagda v erbet med -dh + ia. På -dh + p. finnas de regelbundet" utvecklade verben tdrz 'rödja', stz"ri 'ljustra' < rydhia, stydhia,
där utvecklingen y> z bör ha skett efter öggn dh > r. Infinitiv av 'bedja' med bevarat i-ljud men bortfall av dh har
även NKal. bf (Rg 162), Rån. bi (1. bidt) (R. Moosberg 1898),
(Jämtön, E. Brännström 1925; däremot har han för Vitån be).
I sina Anteckningar (se Ökm. I 11) har Widmark (1860)
enbart i-ljud i inf.-formerna från dessa socknar: °Kal. bin,
NKal. bini, Rån. bidi. ÖKal. bin är identiskt med målets nuvarande form bl, ty VVidmark använder ö för att betecknat
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stumt d (se Bilaga, Ökm. I s. 297). Under förutsättning att
'han använder samma' princip för NKal., skulle hans bi och
nkm:s nuvarande bi i det närmaste sammanfalla. Däremot har
han för Rån, tydligt d. Även pres. har i dessa tre dialekter
genomgående i-former, samt bortfall av i båda kalixmålen
men ej i rån. Beläggen äro: ag. o. pl. ökm. bi', Widm. bio;
nkm. b bi (Hg 162) Widm. bin, -i; för Rån, finns pres. blott
hos Widm. bid, bidi.
I Jon. Nordwall, Anmärckningar wid Öfwer Calix Dialect
1754 (se Ökm. I s. 11 not 4) finner man bidi' bedja' under
regeln V y »Hwar A eller E finale hafwer ett j- consonum för
sig, slutas de ut, och j- bliwer Vocalis, ex. gr. Vilt" wilja Silli," sälja - -.» Senast före
Bidi' bedja Skili' skilja mitten av 1700-talet har alltså i ökm. i fonemet -Aa -a fallit
och -1 sonantiserats till -i. Därefter har före utvecklingen
dh > r, vilken vid denna tid ännu ej skett (se ib. om hskr.
Ihre 100: 1s), *bidhi sammandragits till b9', med ersättningsförlängning av i > i. Jfr nuvarande sup. bi', Widm. bi med
motsvarande utveckling ur äldre bidhit. Pres. N kan vara det
fsv. bidher med det i målet vanliga bortfallet av -gr i pres.
sg. (eller också analogibildning från inf.) och förlängning av
> i vid tidigt dh-bortfall, före öggn 1> e), i fridher-typen.
(Se Verben - - - s. 16).
Just i verbet be dj a är bortfall av d och förkortning till
- be-former rätt vanligt i norrl. dial.: NLul. be: — bedi A. Lg
(Btr. blott besch enl. Ordb.), Dfs bede — be Ljl. § 99, 2, Mu. be
Ordb., Rim. be Sidenblad s. 20, Torpm. be Bogr. s. 149. För
norska dial:s vidkommande säger Storm Norvegia I s. 88:
»I det hyppige bidja bortfalder vel overalt d: böa, bö osv.»
Eljest är icke-bortfall av äldre dh frfr äldre (j) ett språkdrag, som karakteriserar ett ganska stort dialektområde i norr
och öster: de ösv. dial. (Hu. § 1: 54); Norrbotten: ÖK al.
dh > r; NKal. dh > r (Ex. gka'rb sa, na'rt f., ryin v., sndrx f.,
1 Detta framgår av hans Vesterbottens landskapsmål s. 7 anm. »h är blott
ett stumt tecken, som i denna avhandling användes efter självljud för ordmotsvarigheten mot fornspråket - -.»
a Ihre 100: 1 har icke markerat någon övergång dh > r i belägg från ökm.
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5441 v., stdr} y.,
f., Rg 47, 48, 132, 164), N Lul. dh > d"
(Ex. jpy'di f. 'kedja', mfdt f., rf di v., smf di f., vfdi f., A. Lg'
34, 37,-135, 156, 207); Pit. dh > cl (ex. smdcb f. Iverus 2, 56.
Obs. uttalandet s. 3: »d är stumt i inljud mellan vökal och,
följande konsonant utom j»); stora delar av Vii st er b o tt en:Btr. dh > d (»före ett vokaliserat 1», t. ex. pe'dx, red2., tredi,.
vdch isl. vebja, vf di, Ln §§ 164 A. 3, 84); Df s dh > d (Me,
ercgde, pcpde, rnde, rgde, ~Ide, Ljl. § 99. 2). För Vb i övrigt
se beläggen hos S. Larsson s. 83, 84, och obs. hurusom Nmal.
med sina genom assimilation dh >2 uppkomna former mey,
sme, svey etc. avsevärt skiljer sig från det nordliga området
och i stället närmar sig torpm., där din, ävenledes givit 2
(Bogren § 98).
b) Äldre dh + g.
Äldre dh assimileras med ett följande g till g, varefter
detta verkat förlängning av föregående kort vokal och därvid
själv förkortats till g — g.
Beläggen äro: frdg f. 'fradga', frcig v. 'fradga', frogas v.
dep. 'bli fradgig', stdgan b. m. 'städsel, städselpengar', stcp'g
v. 'städsla, städja' (stcp'g ,% 'stadga sig, bli ordentlig, hygga.
till sig').
Und. sta'dga 'stadga, förordning', nytt lån ur rspr.
Utvecklingen måste ha varit den ovan angivna, och bortfall av dh har icke skett. Assimilation av dh med följande g
är ju redan i och för sig synnerligen vanligt i sv. och ösv.
dial., men i regel har i sådana ord slutresultatet blivit kort
vokal + långt g. Så har t. ex. ö s v. di al. Hulttnan Ö. D. § 1.51
fraggå, stagg; nk m. Rg s. 68, 106 fretg, gg; b tr. Ln s. 193
fri4g, gkög, nog, st4q, vfig isl. vika; df s Åström Lj. s. 9 gg,
stik, ng; tor pm. Bogren s. 114 frakv, &Veto, neg, staka;
f a st erna m. Tiselius s. 95 fra'gce, staka; vätöm. Schagerström
Ordl. fraga f., sv. vb, gkaga sv. vb, staga f., sv. vb; s. fj är dh.
Isaacsson s. 74 fraka f., glroka v., ö gl. klander II s. 27 fråga
s., gku'ga v., staka s., v.
Ökm. har som synes lång vok. + kort g. Men här kan icke
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ha ägt rum dh-bortfall med sedvanlig förlängning av föregående kort vokal, ty äldre å skulle i dylikt fall rimligtvis
slutits ända till e, så som skett vid dh-bortfall i fonemen dhl,
ädhn, ädhr (I 68 f.), utan ökm:s nuvarande former måste vara
resultatet av en relativt sen förlängning och slutning av vokalen a> a> frfr ett gg (< dhg), som då förkortats. Vokalförlängning frfr gg (ursprungligt eller < dhg, fg) har ökm.
allmänt (av å,
I, sr-, ii,1125, 139, 149, 158, 182).
c) Äldre dh + k.
Fonemet dhk har i ett par ord utvecklats till rk; i några
ord har skett assimilation till långt k.
dh + k> rk.
Belägg: burk m. 'burk', marb• m. 'mask, larv'.
dh + k> kk.
Belägg: sb•ribi v. 'åka skridsko, glida', 8trib•skQ'9,2 m. 'skridsko', gni'? v. 'snickra, utskära i trä', snz'Aar ni. 'snickare'.
d) Äldre dh + 1.
Post v ok aliskt dhl har i ökm. utvecklats till 1 och 1. Belägg: el' m. 'våt spillning', be'l ve 5 v. 'fara vårdslöst fram med',
bubsib, a. 'beskedlig', f0,/6 f. 'fiol', kel' v. 'ro mycket sakta,
kava och ro dåligt', ',Kliv? in. 'killing', b17. f. 'honget', b•ilo'9,yg
m. 'killing', mila (obet. mata) prep. 'mellan', rnelogg niz'logg9
1 skrik oba (— va) sko' ona 'slå kana'. Ä. nsv., sv. dial. skricka <
skrika, ilq., Btr. skTik Ln s. 193. Öb. har skrik i samma betydelser som
ökm. V11 826.
2 Sv. och ösv. dial. skrikk-sko Rz 598, V11 826.
3 < sniäka, k-avledning av snida, se Hg., Btr. snåb• Ln s. 193.
4 Se härom I 69.
5 Av äldre *badhla. Väl identiskt med ösv. dial. bal(a) [ner] 'nedtrampa
växande gröda, gräs, snö m. m.' Vii 30 *bala II, ögl. b« la 'nedtrampa säd,
gräs o. d.' Ålander I 148.
6 Fsv. fidhla f.
7 Förutsätter ett äldre *kadhla och bör vara samma ord som ösv. kal(a)
sv. v. itr. 'gå i sakta mak', belagt i Ingå (v. Nyl.) V11 416. Jfr samma utveckling av äldre -adhl- i Nyl. sal(a) 'sadla' V11 782.
8 Även »t'hg, se I 147. Om betydelsen 'liten gäddunge' se ib.
Ihre 100: 1 melung 'medelmåttigt', Rz 436 melung, melong Vb.
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a. 'medelmåttig, medel-(stor o. d.)', 7.00 m. 'ridsadel', h'/2 f.
'flöte av hoprullad näver, hoprullat tunnbröd', tr' n $t' v.
'skrynkla ner sig', tila a. 'nedskrynklad'.
Endast i de fall där målet nu har lång vokal + kort 1 kan
dh-bortfall med säkerhet anses ha skett. I nutida former med
kort vokal + 1 bör man räkna med assimilation. I orden på
-ing(r), -ung(r) bör dhl först ha assimilerats till / — målet
har, som ovan påpekats, former även med långt 1, vilka icke
gärna kunna vara influerade av rspr. (det ena belägget, maogg,
saknas ju i rspr.). Senare har inträtt förkortning av 1 frfr
suffixet, antingen genom inverkan från finskan eller snarare
genom äldre suffixbetoning. Obs. den nutida jämviktsaccenten
i dessa ords former med kort 1 och jfr suffixbetoningen i former som vevance5,vga, 'vävningen', pkeancenga 'förplägningen',
bagance5,vga 'bakningen'. — Samma problem föreligger t. ex. i
NKal. (se låg s. 48) och Btr. (Ln s. 135, 193). Se även I 147.

Und. o'dal o"dal v. 'odla', mfpo'clItyg f. 'nyodling', shicllt
a. 'skadlig'. Alla tre äro unga rspr.-lån. De för målet genuina
uttrycken äro ri"ri-o'.22 (< rydhia), ro"nivg: m. <rudhning, ska"< skadhaligh (dock med avvikande betydelse 'alltför bra
f. a. användas etc?). Såväl utebliven diftongering av ö som ock
utvecklingen av 81 visa ordens karaktär av unga lånord. Detsamma är förhållandet även i flera andra norrl. dial. Så har
t. ex. NLul. ödd o'dl v. (A. Lundberg s. 103, 51), Btr.
ddlem (Ln s. 207).
Jfr no. dial. midlungs, nisl. mi8lungs adv., gen. av ett *miblungr
T. 424. Ökm:s form förutsätter ett mionung(r), som kanske över ett g.< fiäla) framför -ung förkortats till -a-. Sedan ordet
stadium (jfr
sålunda övergått till den korta öppenstaviga typen, har här skett tilljämning
av samma art som i ord av typen bläsu > bki"so, I 76. I suff. -ung(r)
bevaras u som o u efter långstavig I:a led, t. ex. flekogi m. 'fjärding'
I 195, se'tos- '*sjättungs2 I 223. — Ex. e, mor mt"logg stdorld,kg dba
la'frso 'laxen var medelstor'.
- 1 -se'l < sadhl- gn inverkan från synkoperade kasus samt v. sadla.
2 Se 1 155 not 8. Av ett *t5,81a.
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e) Äldre dh m.
I fbn dhm har skett assimilation av dh. Endast ett par
belägg finnas: faml m. 'famn', ve'mak n. 'vadmal'. Det senare
ordet används övervägande i best. form ve'mcdra. Många andra
uttalsformer ha belagts: ve'mara, ve"make,, vemeaa, voneaa, ve'Det genom assimilationen dh + m uppkomna m-ljudet
bör tidigast ha varit långt även i detta ord', men de växlande
betoningsförhållandena ha orsakat förkortningen.
1) Äldre dh + n.
I den postvokaliska förbindelsen dhn har dh i regel fallit.
Belägg: do"nzygs f. '*dödning, sörpa åt kreaturen av hö och
vatten kokat tillsammans', do"ning4 f. 'fast gödningsämne', kka"-nzyg5 f. 'klädning', ra'n6 v. 'rodna', ro"ning6 m. 'röjning', rot"ni3g7
m.' röding', smc4ncerogii b. f. 'smidning', sna"ntnge,n8 b. m. 'nedersta stocken i röstet', ste'n 'stanna; täta (mjölk)', ste'n9 s.
'lukt av ngt svedt 1.
'täte', sto"nis-' o 'ljustrings-', swaivoi
bränt', swa5„nii 'sveda, svedas', swe,';4nes1l v. 'svedas', so"nzyg"
f. 'saft i kött, som vid kokning kommer fram', ta'zn" v. 'töa'.
Und. göra några nyare låneord: he'dnivg14 ML 'hedning',
y

.

tegtning" f., m. 'tidning'.
famn väl av *fadhm såsom isl. faämr, se Hq.
Jfr t. ex. NLul. vceinak Nordl. 254.
3 Jfr målets v. dkr, fvn. deyäa, se ovan s. 50. Ordet do"ning bör sammanställas med detta ord i st. f. med fvn. deyna v., deyning f., vilket jag
föreslagit i I s. 281, n. 1. Samma ord dey6a är även Btr. *döda sv. v. 2
dåv 'blöta hö, halm åt korna' (se Ordb.; den härav uppkomna sörpan heter
dåv f.) samt Dfs day (med sbst. doyonzg direkt motsvarande ökm:s do"ning)
Ljl. § 65, 1. För beläggen från Dfs se reglerna för bortfallet av dh Ljl.
§ 100: 1 o. 2. Likaledes är Mu. 2 dö Ordb. s. 20 egentligen ett döda (se ovan
s. 50).
6 I 114.
7 I 258.
4 I 254.
5 ^" -n-, se I 219.
8 Även sna'),ntvgan, till sngik 'sned'. Det är den första stocken som
I 69.
sneddas. Se I 270.
1 Fsv.
2

10 < *stonzn#s- < *studhntngs- i sto'nzsa m. ljustringseld', sto'niscro'on 'ljustringsdon (ljuster o. lysjärn)' m. fl., se I 114 f.
12 fvn. soning f. I 114.
11 I 97, se fvn. svina.
13 < *DI6na, se I 97.
14 hektinvdbg.'n n. 'odöpt barn'. 15
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Hit kunna även föras nidntyg m. 'niding'; nictnzygsctet'd" n.
'nidingsdåd', med det i ökm. vanliga -ning mot rspr:s -ing.
I det sista ordet tyder både et och slut-d på sen inlåning.
Anm. Best. sg.-former nom, och ack, av mask. sbst. på
stamslutande äldre -dhl ha behandlats ovan under ä. dh i
vokalomgivning.
g) Äldre dh + r.
I den postvokaliska förbindelsen dhr har dh regelbundet
fallit.
Belägg: e'r2 pron. 'andra', a'r f. 'ådra', brceyrs f. 'brud',
brt3pr m. pl. 'bröder', Ar f. 'fjäder', fkeir4 v. 'flamma', fior n.
'foder', lcnr n. 'lider', kyr' n. 'ljud i träd', lur m. lur (brand-6,
telefon-), le,y n. 'läder', rocy n. 'roder', svir' adv. 'söder', s4r7
a. 'södra', vur n. 'väder', v ),r v. 'vädra'.
Anm. 1. Egendomligt är - för väntat -r i yta.- (—
(isl. tjo'är) 'tjuder-' i ssgn jp'tfkbe'frid 'tjuderband' (förr av hampa,
nu en järnkedja), vars simplex ej belagts, samt fp' (— -v. 'tjudra'. Men även fp- är påfallande (se I 285) och tyder
på inlåning. Övriga norrb. dial. ha fp- och -r: NKal. peyr n.,
T. ex. ck9kn 'döden', (...tpt 'eden', SMe 2,11, 'smeden', -stooy '5-stoden',
Vagy2 'veden'.
2 För motsvarande former i andra dial. se I 69.
3 För ökm:s vidkommande kan det ej direkt bevisas, att dess form brceur
verkligen återgår på ett bridhr med bevarat nominativ - r, ty även ett
briidh skulle ge samma resultat. Detta gäller även för NKal. bryr, jfr
dess bour f. 'bod', how' f. 'hud' Rg s. 131. Men en jämförelse med andra
norrl. dial. som sakna utvecklingen dh > r gör det i högsta grad sannolikt,
att även ÖKal. och NKal. i detta ord ha bevarat -r. Rån. (4 tpl.) breor,
brum., braur, blyg, brgtr, NLul. bra' 9r (: bo'od, ha'od A. Lg 83, 155),
bra'ur A. Nordstr. tpl., Btr. bru'r Ln s. 172, Dfs brur Lj. s. 91, Torpm.
brur Bogren s. 112.
4 < *flu.dhra, se I 114.
5 < liu.dhr, Hq. Se vidare I 284.
Även bra'nenu'r. Ordets u för väntat cey tyder på inverkan från rspr.
Den genuina formen lceyr torde föreligga i ece'Olce'uf m. '"suplur, fylltratt,
fyllkaja'.
7 Se utförligare 1 102.

tceo 'tiden',
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yuy v. Hg 90, Rån. Mur s. N. Moosberg tpl., NLul. pior-

to'gw A. Nordstr. tpl., hsior v. A. Lg s. 80, Pit. pur Iverns
tpl.; Vb. likaså: Btr. pår s., v. Ln s. 207, Dfs Jr s., Lj. s. 91.
' Anm. 2. Målets fe- m. 'fa(de)r', mooy f. 'mo(de)r', bro9r m.
'bro(de)r' torde utgå ur former motsvarande rspr:s far, mor,
bror, men även de i fsv. stundom förekommande fadhr feber,
mödhr möbTr, bröpaw m. fl. (motsvarande fnorska far, m63r,
se Aschw. Gr. § 438. 1. b) skulle ge samma resultat.
Anm. 3. Hithörande äro kanske också: ltfpra b. n., även
slIsk'uldpre, b. n. 'skinnrem av mjukt fårskinn, som förenar slagvalen med slagklubban', ifall det är en ia-avledning till ett
*liadher, såsom I 248 föreslås. Jfr dock även S. Larsson 94;
bra'Asfkceikr n. (namn på en liten braxensort), i vilket troligen
ingår samma flidr- som i no. flidra 'tynd skive' T. 121 b. Se
utförligare I 233 A. 2.
Anm. 4. skev- f. 'knivslida', kan utgå ur antingen ett
*slidhra eller ett slidha, se ovan s. 49.
Anm. 5. Till ord med bortfall av äldre dh frfr r torde
höra ökm. ro'kk f. 'röd rost på hö som står i vatten'.
Samma ord är nkm. rearka b. f. 'slemmiga, brunröda 1. gröna
alger på stenar i vattnet' (Hg 75), NLul. ro'okk s. f. (rak) 'röd
gyttja' (A. Nordström Gla typord, Ords.) och det av Hz 526
för Vb. belagda rålka f. 'rost på säd'. Nkm. har dessutom
ett på ovannämnda sbst. bildat adj. reikka 'övervuxen med gröneller rödaktiga alger (om stenar och annat i vattenbrynet, företrädesvis vid stränder)' Hg 139, och NLul. har ett på sbst.
ro'okk bildat verb, att döma av sup. rokkä i ex. hos A. Nordström Gla typord s. 16. Former med k finnas ännu i Vb. i
Sk. Bsk. Malå råkk (a < ö), medan Vb. i övrigt synes ha k-lösa
former: rak Nmal., rål_c Vän. Dfs Lj. s. 39 Nys., råk Btr. s. 193
(men obs, även s. 195 n. 1 rokk). Formerna med k utgå ur ett
*rodhka, och dhk > kk genom assimilation (se t. ex. Btr.
s. 193). Men fsv:s normala form är icke ett neutr. rudh rodh
(jfr isl. ry8 n.) utan ett neutr. rudher rodher med bevara t -r
(se Olson App. Sbst. 308 f.). Enligt min mening ligger ett dy-
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likt rodher till grund för de vb. och nb. k-formerna. I ställning frfr -r faller ett postvokaliskt dh allmänt i Vb. och Nb.
Se t. ex. för Vb. belägg för foder, lider, läder, roder, tjuder,
väder m. fl. (5. Larsson 106 f., Dfs Lj. s. 91, Btr. s. 207), Pit.
bror 'bröder', lcer 'läder', vcer 'väder' Iverns s. 4, NLul. faor
'foder', la'zr 'läder', Vur 'tjuder', ver 1. vce'vr 'väder' Nordl.,
NKal. fr, lar, var, »yr Rg 56, 90, 99, ÖKal. se ovan
s. 66 f.
Ett *rodhrka bör då ge närmast *Kirk (obs. i detta sammanhang formen rorka hos Bureus Sumlen s. 199), på ö > aområdet *rårk. Då på grund av det uddljudande r- två r-ljud
kommo tätt efter varandra, har genom dissimilation det inljudande r> k. Jfr att bl. a. i Ögl. sannolikt finns en dylik
dissimilation r> klander II s. 7 (obs. hans ex. romo'k 'buller, rumor' och jfr s. Fjärdh. rorno'k n., Isaacsson s. 83). I flera
sv. dial. finns den motsatta dissimilationen > r på grund av
ett i närheten befintligt k (klander II s. 4 f., Isaacsson s. 82
ko'rgetk m. 'kålgård'. På dylikt sätt, genom dissimilationen
r> k, kunna ökat. roTk samt de övriga nb. och vb. k-formerna förklaras ur ett *rodhrka.
För 'svinmålla' har ÖKal. på vissa håll (t. ex. i Jock) namnet do'kyftro'kkan '*dyngrolken'. Man vill gärna sammanföra
detta -rark- med det föregående roIk f. Eftersom växten helst
håller till på och invid komposthögar (obs. namnets första led!),
är det troligt, att markens och gödselvattnets rostliknande färg
influerat på namngivningen.
h) Äldre dh + s.

Postvokaliskt äldre dh frfr s har, i flera fall kanske efter
att först ha > t, bortfallit eller assimilerats med s. Enär flera
av hithörande ord ha dubbla uttal (lång dift. + kort s, kort
dift. + oftast minst halvlångt s), är det vanskligt att för varje
enskilt fall avgöra, om bortfall eller assimilation ägt rum;
därför sammanföras här nedan båda typerna.
Belägg: bo'sta f. 'badstu', braY .11 n. 'ett förr använt täcke
i Se 1 268. Jfr fär. breiasla f. T. 39.

OM UTVECKLINGEN AV ÄLDRE DR I ÖVERKALIXMÅT;FT

69

1. filt av hopsydda kalvskinn, som lades direkt över sänghalmen
såsom underlakan', bra5,1,22, v. '*bredsla', jfr föreg., bro'sb. v,
'brådska', goo,s go9s n. 'gods', lals la'' a. 'ledse, utledsen
(på ngt)', /c6sket2 a. 'utledsen, trött', la),sanas3 v. '*ledsnas,
ledsna' (va nam 'på ngt'), li'd•as4 (va noy) v. 'ställa sig in hos,
lirka med (ngn)', misoma'r m. 'midsommar', smed n. pr. Smeds
(gård i Grelsbyn), -sta's5 adv. '-städ(e)s', sole's6 adv. 'således'.
Anm. 1. Inf:a ba' ss '*beds, *besa, tigga, begära', ce'ks '*ids,
idas' äro bildade på pres. sg.-formerna. Detsamma gäller på
flera håll i Norrl. NKal. har inf. (4.„9 (jämte regelbundet ce yes)
Eg 173; NLul. Pis A. Lg 210; Dfs »is < *idsa till ids av idas»
Lj. s. 91. Se även F. s. 57. Beträffande *bedsa, *besa, m. fl.
former se Verben s. 137 if.
Anm. 2. Und. göra dtl-fre'd's adv. 'till freds', ti'dspt'l f. 'tidspillan', av vilka åtminstone det senare är ungt rspr.-lån, se
I 233.
i) Äldre dh + t.
Genom regressiv assimilation utvecklas äldre dh + t> t.
Kombinationen dht förekom ju speciellt i ntr. av adj. på -dh.
'röd'), snait
Ex. bra,I.,t (:brgÅr 'bred'), got (: gQ9 'god'), 9St (:
(:
vce, ty-ey
ve,d
(:sn 'sned'), snwg (: sminf '*snöd, kal, slät'),
2. Konsonant + äldre dh.
a) Äldre gh + dh.
I ställning efter gh har äldre dh utvecklats till: 1) r,
2) dd.
—
långt s. Även (e' yetla'o '*utledse'.
I ntr. 'tråkigt, långrandigt (om arbete)'.
3 Se I 269.
4 < *lidhskas, bildat på ä. lidha. Btr. har lisk 'lirka', för vilket Ln
föreslår en utgångsform *liäska, s. 173. Av lidha har ökm. även dep.
le"ras, spec. i uttrycket sr"d' o /0"gas o le"ras 'sitta o. röra o. vrida lemmarna = sitta o. gruva sig för ngt'.
5 e'rosta's < *adhromstadhs 'annorstädes', so',62mWrostak '*som
blomstadhs, på somliga håll' m. fl. Fsv. stadhs.
6 Se närmare 1 271.
1 Oftast
2
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Utveckling till r föreligger i: lr l§i'ar, ä. utt. lay"ari
f. 'lögn', leyara b. f. '*lägdan', ggarleara (ä. agalayara)2 b. f.
'*åkerlägdan (gräsbeväxt linda, liggande intill men nedanför
en åker)', my' f. 'prat, lögn, saga'.
Utveckling till d ha: dfad f. 'dygd', (o'9)4ada4 a. '(o)dygdig', find5 m. 'fröjd', h,,c/ hojd6 f. 'höjd', 92(2),d1 a. 'nöjd',
8 /120 deid m. 'slöjd'.
Utvecklingen dh > r torde beträffande substantiven vara
den för målet genuina. Av orden på -d — -d äro de flesta lånord, vilket i flera fall framgår även av deras resp. vokalutveckling. Ordet d9;ad är troligen tämligen sent inlånat ur rspr.,
medan -eir, -tryar i bypr, /Kim,- representerar den verkligt dialektala motsvarigheten till fonemet -Yghdh. Om utvecklingsgången se I 27. För de ex. där dh > d ingår i ljudförbindelsen
-gh se 1 282 A. 3, där nöjd, höjd, slöjd behandlas. Om
höjd se även I 259 A. 17.
Utvecklingen av fsv. p(dh) i prät. av sv. verb på
stamslutande -gh: fsv. dughpe, pighpe, laghpe, saghpe,
taalghpe, fulghpe, syrghpe, bf7:sghpe etc.:
1) prät:a med i fsv. kortstavig stam: dughpe,
pighpe, laghpe, saghpe.
Ökm. har motsättningen da'ad da"ad, tk'ad: le', se'. De två
första verben ha regelbundet utvecklats ur fsv:s former på så
sätt, att först har skett apokopering av -e, därefter har svarabhakti utvecklats efter gh, och slutligen har -gh- fallit med
förlängning av föregående vokal (dead är en yngre, ur da'ad
utvecklad jämviktsaccentuerad form). Målets le', se' förutsätta
däremot närmast äldre
*sådh, med tidigt bortfall av
lyghdh, fvn. lyg$3.
I 222.
3 Fsv. swg(h)dh. Ordet sceÅr användes föga numera.
4 Yngre uttal: 0' 9
. d0Cra.
5 Fsv. fryghp f.
8 Användes egentl. blott abstrakt (spec. på tal om höjd, bredd o. längd
på föremål); i konkret betyd. sägs 1, ben 'en höjd'.
7 khgnKg/ 'liknöjd', rni'snei),d 'missnöjd'.
1 Fsv.
2
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gh och sedan utveckling till *ler, *se'r, varefter sist skett bortfall av -r. Jfr NKal. lår, sår Rg 170 f., NLul. 14d, s4 Lg
211, 208 f.

2) prät:a med i fsv. långstavig stam. a) stam på
postvokaliskt -lgh; -rgh: i fonemet lghp har skett bortfall av
gh och utveckling av k + (dh >) d> d. Belägg fdd < fulghipe,
ta'd < tmlghpe; i fonemet rghp — beläggen so'rd < syrghpe,
ba'rd < *bwrghpe 'bärgade' (jfr NKal. bchd Rg 164, Btr. bård
Ln § 163) — har gh-bortfallet skett så sent, att ingen utveckling
av r + dh > k kunnat ske;
b) verb med direkt efter stamvokalen stående gh: i prät.
har detta gh skärpts till g, som i sin tur skärpt dh till t.
Ex. ba',gt 'böjde' (till isl. bwgja), boVt 'böjde' I 278, /a5.gt
'lejde', smolkgt '*smöjde' I 280, stroVt 'strypte' (till *strOygja
I 280), toVt 'töjde' vce'lgt 'vigde'. Mot dessa stå lånorden
dro'pd 'dröjde', ho'?,d 'höjde'. — I NKal. har i de hithörande
genuina dialektorden prät.-märket -b- övergått till -d efter ett till
g utvecklat gh: smågd (: 814 'hopdraga'), strågd (: strt9 'strypa'),
tågd (:tti 'töja') Rg 165.
b) Äldre r + dh.
Förbindelsen äldre rcih har tämligen regelbundet utvecklats
till it.
Bland de många bevisande beläggen må anföras: hoj. n.
'bord', bt4k f. 'börda', -bg'pht 'försedd med bord (om båt)', feg.
f. 'färd', fe,'Vral a. 'färdig', fis"kogg m. 'fjärding', gqk m. 'gård',
ta'pk f. 'gärda', hek a. 'hård', hapk in. 'skuldra', hYr v. 'härda',
adv. 'i fjol', juk f2jord', kwQk
z•lia'ka' a. 'ihärdig', z
m. 'linning' I 129, måk in. 'mård', no,ok adv. 'nord', s3-Kka3 a.
'som det gått flisor ur eggen på', stil sirk a. 'stel', swok m.
fe'rdi.
AN. d),he'rda.

1 Äv.
2

3 Anv. om kniv o. d. Obs. det stående uttrycket an kom licm va mo
sb•e'lra tnceo 'han kom hem med en kniv, som det gått flisor ur eggen på'

(anv. om något som man förtagit sig på, något som gått olyckligt). < *skar
dhog. Det till grund liggande subst. är skard n., isl. skarä, fsv. skardh,
som finns belagt för flera vb. dial. (S. Larsson 90), Mu. skak, etc.
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'svål (på äng etc.), yta på mark', ve'k v. 'varda', wo'kas a. 'vardags', vea v. 'vårda'.
Däremot: ba'rcla a. 'bördig, härstammande', nytt rspr.-lån.
Äldre r + dh i präteritumformer av fsv. svaga konjugationer har i målet i regel utvecklats till Bevisande exempel:
bo'ojr 'borde'; sm(f9k. 'smorde', spiok 'sporde'; far 'förde',
'hörde', Mi'k 'körde', le' r 'lärde', rar — -d 'rörde', sn' k '*snörde,
kastade', stg'lr — -d 'styrde', g'k 'yrde'; 40'94. 'gjorde', N:0 'torde'.
Mot dessa stå t. ex. prät:a sncp'cl— sna'rd (: snäria), vce'rd
(: väria), e;ha (:
fsv. äria, se I 78). Av dessa visar aba,
böjning efter 1:a konj., och formerna sna'rd, vce'rd äro säkerligen tämligen unga. Jfr att i andra ord med äldre rdh, där
målet har uttal dels med k, dels med vd, representerar k det
för målet genuina, medan rd tyder på yngre inflytande utifrån.
Se ovan t. ex. målets motsvarigheter till 'ihärdig' ce',4h4ba men
äv. c4he'rda, 'färdig' fOrct och fe'rdt. Tänkbart är emellertid
även, att sna'rd, vcdrd utgå från omljudda former med -j-,
rspr:s snärjde, värjde. I kfbn -rjd- har -j- fallit och ingen utveckling r + d> k sker i dylika fall. Jfr bed < *bmrghpe,
s. 71.
c) Äldre v (f) + dh.

Den äldre förbindelsen vdh förekom ju huvudsakligen i
prät. av svaga verb med stamslutande -v- (-f-). I åtskilliga av
dessa ha i ökm. både v och dh skärpts till tonlösa ljud. I
hithörande subst. däremot har åtminstone v bibehållit sin tonande kvalitet, detta emedan i regel svarabh. utvecklats mellan
v och -cl — d. Exempel: he'vad hed s. 'hävd', Året — -d' prät.
'krävde', kwaye — -d prät. 'kvävde', le"vad —
prät. 'levde',
le."vacr f. 'tvärhand, handsbredd', sed'-. -t prät. 'sövde, vyssjade',
ve'raft4 prät. 'värv(a)de', e'reft5 prät. 'ärvde', oye prät. 'övade',
Nhaft 'behövde' (— Uha'vad), kwo'kft 'kvävde', praft 'prövade'7.
krafpe.
3 Gno. lcefå f., se I 254.
2 Fsv. kwafpe.
Sdw. värffde, verffde.
8 Fsv. «be.
5 Fsv. wrvpe.
7 Fsv. prOa gick efter 1:a och 3:e konj., Aschw. Gr. § 547. 1.

1 Fsv.
4
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Anm. 1. Fsv. prät. hafpe saknar direkt motsvarighet i ökm.,
vars form he' utvecklats ur y. fsv. htidhe (> *hitdh > *her > he.
Jfr NKal. hår Rg 170).
Anm. 2. Samma kons.-utveckling som i le"vad --d 'levde',
föreligger i målets ve"vad --d 'vävde' (numera sannolikt vanligare än det starka vQo), närmast ur *va'vd. Jfr NKal. va'vd
Rg 165, NLul. v4vd (— vo'o) Lg 209.

B. Äldre dh i svag- och otonig ställning.
Ord på äldre -(n)adh9r dh faller.
Ex. bka'rul m. 'blånad, blodvite', -fant2 m. '-fyllnad', ko'sn}3
m. 'kostnad', ma'g2.4 m. 'marknad', nult'mö m. 'månad', 3/9ant6
m. 'skillnad'.
Avvikande: le'vnad m. 'levnad', nytt rspr.lån.
De ursprungligen sammansatta fsv. hundra') n., hmrap n. heta resp. hu'ndra, har€id n., det sista ordet ungt lån
Ur rspr.
Prät:a och p e rf. part. av typerna a) badade, badad,
b) kallade, kallad: dh faller i såväl kort- som långstaviga verb.
Ex. a) ba"ka 'bakade, bakad', be"ga 'beckade, beckad', sAra"ba
'skrapade, skrapad'.
Till denna grupp kan föras även följande p. pt. av livatypen: cendle'va p. pt., a. '*utlevad, nära att dö' (an yar cendle'va 'han ligger för döden'). Däremot är ble'vad 'belevad' nytt
lån ur rspr. I 87 A. 2.
b) kila, 'kallade, kallad', Ad sta 'kastade, kastad', Ina'ke, 'målade, målad'.

C. Äldre dh i sammansättningsfog.
I sammansättningsfog förhåller sig äldre dh i de
flesta fall som dh i det enkla ordet:
1 Fsv.

blrmaper m.

1 bcdugfz'lnin b. m. 'bukfyllnad, den mängd föda magen behöver f. a.
reda sig'. Jfr fsv fuln.aper m.
3 Fsv. kostnaper m.
Fsv. marknaper m.
5 Fsv. manaper m.
8 Fsv. skilnaper
2
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Har simplex alltid bortfall av dh (i ob. sg.), följa ssgrna
samma regel.
'2. Har simplex -r — bortfall, kan man konstatera bådadera
i ssgr, i regel dock ej i samma ord.
3. Har simplex (i ob. sg.) alltid -r, finns detta oftast i ssgn.
Några ex. 1. Till gaj, ob. gu 'Gud': gufe'r 'gudfar', gumo'Qr
'gudmor'; till rop 'röd': rsnkkko'var m. 'rödklöver', 9.61.kna'1. m.
'*rödnacke, hane av bläsand', ro'ksl'uga b. f. '*röda sjukan, ;öda
hund'; till ra n. 'råd': ra'lce'ys f a. 'rådlös'; till tra m. 'tråd':
trado'k f. 'docka garn', trabnip f. 'garnbunt', tradig f. 'ögla
på tråd', tranz'se n. 'garnnystan', traru'l m. 'trådrulle', traso'rt
m. 'trådsort', traspo'0 m. 'trådspole', traitn"rd m. '*tråd-vridil,
garnhärva' (se I 89); till go9 a. 'god': gö',9ne'7Jr6t a. '*godnäglog'
(se 1 79 n. 11).
För ssgr med kläd-, bröd- hänvisas till s. 51, 53 f. Till
sjp sjpir f. 'sked': spikko'a m. '*sked-klåve, vävbom', sjzsto'90
m. '*skedstol'.
Till r a' y. n. 'rede på arbetsåkdon': rak/4n 'åkdon med
rede', rd,kr,sks'guka b. pl. 'skaklarna i rede'; till grally '*greda,
reda ut'; grallyb•e'Qmb '*gredkam, vävstolskammen s. håller trådarna i ordning'; till seiv. f. 'sila' har målet å ena sidan t. ex.
schk'in n. 'revben', sc4labc'gnda b. n. '*sid-lagbandet, bandet varmed sidosparrarna i en flotte hopskarvas', å andra sidan srft"no f. 'sidofena'; till (ba'd)se'?_g f. '(*båt-)sud, reling i båt'
sce'yrbe'Qnde b. n. '*sud-bandet, list omkring relingen på en båt';
till es.'yr v. 'sjuda' n'utwa' m. '*sjud-tvaga, risvisp att skura
träkärl med'; till sr 'syd', s4,scp'ya b. f. 'sydsidan', scfpri'incte
'sydändan'.
Däremot till booy f. '(fä)bod' endast ssgr utan -r: bo'9jo'9egfro f. 'butiksflicka', bo'Ou"nu f. 'kvinna som sköter krea1 Jfr

den olika betoningen i de båda adjektiven i ordspråket beler bro..

l'us an ra'lcp'ys 'bättre brödlös än rådlös' o. se ovan s. 51, 53.
2 Norrl. dial. nyste S. Larsson 100.
3 En trähylla med skåror i, uppsatt på väggen, där familjens medlemmar
fordom efter varje måltid satte var och en sin träsked, sedan den avslickats
med tungan. Blott på lördagarna skurades den med sand och sköljdes i hett
vatten.
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turen vid fäboden om sommaren', bo'ovo'l m. 'fäbodvall', bo'ofo'kr v. '*bodföra, föra kreaturen till fäboden'; likaledes till
n65r f. 'nöd': noveåldt a. 'nödvändig': till kway m. 'kved, mage':
kwasce'vypa b. f. '*kvedsimpa, öknamn för dålig o. tungrodd
båt'; till dop,- m. 'död': ddkfakka b. f. 'dödsfärgen, dödens färg'.
Assimilation av äldre dh med följande konsonant i
sammansättningsfog föreligger i: mina'd'a mina'cta b. f. 'midnatt', såsom i y. fsv. minnat (Aschw., Gr. § 285. 5); nit'somter
fsv. midhsumar (se ovan s. 69).
Ordet bröllop heter i ökm. i regel brolo'b, alltså kort 1
-och betoning 03. Dock påträffas även, ehuru relativt sällan,
den säkerligen av rspr. influerade variantformen bro'lob. Jfr
att målet har med tidig förkortning av fl, bortfall av dh och
samma senareledsbetoning t. ex. brugo'm m. 'brudgum', bruföltka
b. n. 'brudpar'. Å andra sidan finns bl-dyl:per n. 'brudpar,'
brce'yrkke,5,ratst f. 'brudkläderska' o. a. dylika ssgr med brceur
som 1:a led. De måste vara väsentligt yngre bildningar. —
Betoning 03 i ssgr där 1:a leden är ursprungligen långstavig,
2:a leden ursprungligen och ännu kortstavig är ingalunda sällsynt i målet. Jfr med samma efterled snzio'ba b. n. '*snöloppet,
snösmältningen'.

D. Tid för övergång dh > r samt för bortfall.
Ett par frågor, som vid behandlingen av äldre dh:s utveckling i ökm. osökt inställa sig, äro: 1. När har dit> r? 2. Har
bortfallet skett på dh-stadiet eller på r-stadiet?
1. När har dh > r?

I sina Anteckningar från Öfver-Kalix 1860 har
Fr. Widmark åtskilliga belägg för ord med äldre dh. 1 somliga av dem skriver han r för äldre dh, i andra använder han
ä, och anmärker i Hastverk i Öfverkalixmålet (se 1 297),
att »ö =-- stumt d». Då Widmark i sina uppteckningar förefaller att ha gått mycket samvetsgrant tillväga, torde man
kunna lita på hans belägg för den fråga det nu närmast gäller.
Med r har han en grupp inf:er av 1 st. kl., näml. s. 171
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reir 'rida', skreir 'skrida', leir 'lida', gneir 'gnida', weir 'vrida',
samt 173 sup. buri 'bjudit', 177 teir si(g) 'vara brunstig (om
kor)', 178 gowrös '*godas, visa sig vänlig', däwr 'sömnig och
tung i huvudet' (< daträ), 179 kweir m. 'buk', kweraä
181 tiror m. 'tjäder', 183 rörarödti adj. n. »(brukas när molnen vid solnedgången äro röda)», hänt-kireir n. 'näsduk', 192
glräri si 'glädja sig', 194 vär m. 'strömfåra' (< va, I 52).
I Hastverk etc. upptas seran 'sedan', ber 'bad' ntr. Med ä,
som således enl. honom betecknar stumt d, har han först och
främst en avsevärd mängd adj. på -at: 179 kweraä 'bukig,
bukstinn', 180 ori4a6 'som glupskt förtär allt vad han kommer
över i matväg' (I 168), 181 %trut 'färdig', 183 fiwsat 'lurvig,
raggig (om kreatur)', 184 skjojat 'skygg (om hästar)' (I 158),
185 seits-gjirat 'som fordrar nikt utsäde', 187 vowaä 'oförvägen, vågsam', gownäkat 'lätt hanterlig (om hästar)' I 79,
pöiraä 'trasig, usel', 189 piwsat 'pussig, uppblåst (i ansiktet)',
spickölistat 'förslagen, som finner på utvägar; illistig', ivikreinglrat 'trind och fyllig (om mskor och kreatur)', 190 sölvmenas 'försilvrad', 192 loitat 'ojämn, ilig (om hästar)' (I 279),
193 grimjaä, grinjat 'orenlig'; vidare tar han upp 165 hit
'bedja', med pres. bio, prät. bas, 173 hiwt bäwt 'bjuda bjöd',
175 prät. stowä 'stod', 179 trat in. 'tråd, garn', 183 häntkireir n. 'näsduk', 189 weitröit 'vit o. röd, skär (om ansiktsfärg)', 193 bireit v. impers. 'vara blid (om väderlek)' 196 röjtnäck m. 'bläsand', i Hastverk etc. bit 'bedja', biwä 'bjuda'.
Av ovan anförda ord med -aa höra de flesta icke hit, enär
de utgå ur former på -ogh > -a, som av Widmark missuppfattats som äldre -ad. Hans belägg kwerat 'bukig, bukstinn'
179, nuvarande kwe"ra, är isl. kvitugr, med utvecklingen -ug> a
i analogi med de långstaviga. Möjligen skulle man här även
kunna tänka sig ett p. pt. av målets verb kwe"ra 1 sv. 'sätta
ut magen' (egentl. blott använt som skällsord) se I 84. Och
hans söl(v)menat 'försilvrad' 190, nuvarande salme"na, är p. pt:
på -adh av den likalydande inf. (I 87).
1 6 = slutet o.
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Av Widmarks ordsamling framgår tydligt, att utvecklingen
dh > r 1860 var fullt genomförd. Likaledes att bortfall i stor
utsträckning skett av dh, men icke av r < dh.
2. När har bortfallet skett?
Ihre 100: 1, tidigast 1766 (se I, 11) har en mängd ex. på
ord från Överkalix och Västerbotten med äldre dh. I intet
fall tecknar han r, utan ä är regel: bläiä 'blid', blää 'blad',
braiä 'bred', dau.6 'död', frauä 'fragga, skum', fräuä 'skjör,
bräcklig', gam 'en tok, narr', glåiä 'flat, bred', gråa 'svulten,
snål', iäo 'bakvatten', iäor 'hwahl-björk', Eau et Räng 'ledig,
hafwa tid', lio8 'ljud', matlåiä 'den som vämjes vid mat', rejä
et räjä 'magt, välde', söjä 'hett vatten', veiäagg 'uppned, baklänges'. Enda belägget med bortfall är bå 'bägge'. Ihre 100: 2
(se I, 11) har blott au8 'öde', brauä 'brud', glödo 'en öppen
vak på isen', glawattne 'öppen sjö', iäo 'bakvatten'.
På Ihres tid synes alltså öggn dh > r ännu ej ha skett.

E. Sammanfattning rörande utvecklingen
av äldre dh i ökm.
I. Utvecklin g till r har skett i sådana ställningar, där
i sv., ösv. och no. dialekter äldre dh i starkton visat minst
benägenhet att försvagas eller bortfalla:
intervokaliskt efter äldre kort vokal. Gäller i
ökm. för alla verkliga dialektord, där ej sammandragning skett
(se s. 45).
i slutljud efter äldre kort vokal. De få verkliga
dialektord, som göra undaUtag genom dh-bortfall, utgöras till
större delen av ord, som ofta(st) stå svag- 1. otonigt, vilket
förklarar bortfallet;
mellan äldre kort vokal och i 1. j. Detta är en
likhet med bl. a. de ösv. dial:a, där j är den enda kons. frfr
vilken dh-bortfall icke skett (se Hu. Ö. D. § 1: 54);
efter äldre lång vokal 1. diftong. Här kvarstår
(dh >) r i regel intervokaliskt. Mer komplicerat blir förhållandet, då det gäller ställning i ursprungligt 1. gn apokope upp-
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kommet slutljud. Hos sub st. kvarstår (dh >) r i ob. sg. oftare
i fem, och ntr. än i mask. Såsom ovan (s. 59) påpekats, måste
detta bero på inverkan från den motsvarande bestämda formen,
vilken i ökm. liksom i många norrl. och ösv. dialekter användas vida oftare än den obestämda (se ovan s. 47). Fem:a ha
i best. sg. -a, ntr:a -a; i dessa fall kom alltså (dh >)r att stå',
intervokaliskt, vilket har hindrat bortfall. Mask:a däremot ha
efter stamslutande dh best. sg. på -n, och i dylik ställning
skall dh falla (se äldre dh i konsonantförbindelser s. 65).
Fallen med -11, < r (< dh) + n ha ovan (s. 57 f.) förklarats.
Bortfall frfr 1, n, r, spec. efter äldre å', cc
- , jr- , i, ö.
Se I 69, 80, 97, 102, 114. Dylikt bortfall är, såsom av jämförelsematerial på flera av de omnämnda sidorna framgår, vanligt i sv. och ösv. dial. Jfr även Hess. St. o. Vok. § 69.
Assimilation av dh + k, 1 (i vissa fall), m, s, t.
Se s. 63 f., 65, 68 f.
Äldre dh uppträder som d, d' i direkta rspr.-lån. Se
s. 46, 47, 51.
Geografiska förkortningar.

= Burträsk(målet).
Btr.
Bgd.
= Bygdeå(målet).
= Lövånger(målet).
Lvg.
Nb. 1. Norrb. = Norrbotten.
= Nederkalix.
NKal.
nkm.
= nederkalixmålet.
NLul.
= Nederluleå(målet).
= Nordmaling.
Nmal.
Nys.
= Nysätra (i Vb.).
= Piteå(målet).
Pit.
Rån.
= Råne(å)målet.
= Skellefteå(målet).
Skf.
= Sävar (i Vb.).
Säv.
Vb.
= Västerbotten.
Vän.
= Vännäs (i Vb.).
ÖKal.
= Överkalix.
= överkalixmålet.
ökm.
= Övre Lansjärv (i Överkalix).
Ö. Lj.
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Begagnade källor.
0 tryckta.
Typordlistor (tpl).
Samtliga tillhöriga Landsmålsarkivet i Uppsala.
Nederkalix: Hulda Rutberg 1909.
Nederluleå: Aug. Nordström 1903 (överarbetad 1930).
Piteå: G. Iverus 1909.
Råneå: Rob. Moosberg 1897.

Ordsamlingar.
I Lmarkivet i Uppsala befintliga ordsamlingar från Norrbotten
och Västerbotten.
Andra otryckta källor.
Ihre 100: 1 (se Ökm. I s. 11).
Ihre 100:2 ( »
»
I » 11).
Iverns, G., Anteckningar till Pitemålets ljudlära (Lmark 64: 45).
Lundberg, Algot, Bidrag till kännedom om folkmålet i Nederluleå,
1927 (Lmark 1329).
Nordlinder, E. 0., Ordlista för Nederluleå-målet sådant det talas
,
uti socknens nordliga del, uppsatt år 1891 (Lmark 562).
Nordwall, Jon., Anmärckningar wid Öfwer Calix Dialect 1754
(se I, s. 11).
Widmark, Fr., Anteckningar från en dialektforskningsresa i Västerbotten och Norrbotten 1860.
--, Hastverk i Öfverkalix-målet (se I 297).
Förkortningar av några citerade arbetens titlar.
Aa. = Aasen, Norsk Ordbog, Chra 1873.
Aschw. Gr. = A. Noreen, Altschwedische Grammatik, Halle 1904.
Bogr. = P. Bogren, Torpmålets ljud- och formlära, Sthlm 1921.
Btr. 0(rd)b. = J. V. Lindgren, Ordbok över Burträskmålet, Uppsala 1940.
Btr. Ln =- J. V. Lindgren, Burträskmålets grammatik, Sthlm 1890,
1919.
Dfs F. = Åström, Degerforsmålets formlära, Sthlm 1893.
Dfs Lj(1). = Åström, Degerforsmålets ljudlära, Sthlm 1888.
Hess. St. o. Vok. = Hesselman, Stavelseförlängning och vokalkvalitet, Uppsala 1902.
Hq. =- Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, Lund 1922.
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Hu(ltman), Ö. D. = Hultman, De östsvenska dialekterna, Helsingfors 1894.
Isaaesson, s. Fjh. = Isaacsson, Om södra Fjärdhundralands folkmål, Sthlm 1923.
Kock, Sv. Ljh. :=-; A. Kock, Svensk ljudhistoria, Lund 1906 o.s.v.
Larsson = Seth Larsson, Substantivböjningen i Västerbottens
folkmål, Uppsala 1929.
Mu. 0(rd)b. 1. Mu. = Johan Nordlander, Ordbok över multråmålet,
Uppsala 1933.
A. Nordström, Ola typord =-1August Nordström, Gamla typord från
Nederluleå, Luleå 1923.
Olson, App. Sbst. = Emil Olson, De appelativa substantivens bild-ning i fornsvenskan, Lund 1916.
Rz = Rietz, Svenskt dialektlexikon, Lund 1867.
Ross = Hans Ross, Norsk Ordbog, Chra 1895.
Rg = Hulda Rudberg, Folkmålet i Nederkalix och Töre socknar,
Sthlm 1924.
=-• A. Torp, Nynorsk etymologisk ordbok, Kra 1919.
Vll = Vendell, Ordbok över de östsvenska dialekterna, Hfors 1904.
Verben =-- Carin Pihl, Verben i överkalixmålet, Sthlm 1948.
Widm. Bidrag = Fr. Widmark, Bidrag till kännedomen om Vesterbottens landskapsmål, Sthlm 1863.
Ålander = A. T. Ålander, Konsonanterna i Östergötlands folkmål, Uppsala 1932, 1935.
Ökm. I 1. I = Carin Pihl, Överkalixmålet I, Uppsala 1924.

Meddelanden och aktstycken.
Från Dalmåls ordboken.
1. Kalltuten, en personifikation i älvdalsmålet.
Dalarne är rikt på personifikationer. En del av dessa äro ganska
gamla bildningar, då däremot andra åter måste betraktas som nya och
av mera tillfällig natur, ofta uppkomna på ett mekaniskt sätt. Förra
sammansättningsleden anger ofta en verksamhet eller ett tillstånd,
under det att senare leden i sammansättningen är antingen ett egennamn
(t. ex. Rutten-Erik Sollerön 'rötan', Väder-Back-Olov Djura 'vinden')
eller ett gestaltbetecknande substantiv såsom karl, gubbe, käring, sugga
etc. (t. ex. Blåstkarlen Ore 'vinden', Gluttergubben Älvdalen 'åskan 1.
väsen, som vid åskväder kommer mjölken att surna', Liekäringen Älvdalen 'värk, som sätter sig i ryggen, när man länge slagit med lie', Mörksuggan Djura, Gagnef 'skrämselväsen, som höll till ute i kvällsmörkret'
m. fl.). Stundom substantiveras helt enkelt ett adjektiv (t. ex. Benlös
Älvdalen 'vinden, som dånar i skorstenen 1. rycker i ytterdörren', Släpphänt Älvdalen 'oförmågan att hålla kvar, vad man bär i händerna'),
eller också avledes ett verb (t. ex. Aktus Bjursås 'aktsamhet', Kåten
Ovan-Siljan 'väsen, som kommer ämnesveden att gå till spillo, när
man skall tälja [kåta] till ett redskap'). Men man kan även möta substantiveringar av ett helt elliptiskt uttryck.
Till det sistnämnda slaget torde Kalltuten, belagt först i Älvdalen,
senare även i Gagnef, kunna räknas. Det är en personifikation av kölden, frosten, som kommer och smäller i knutarna vid stark kyla. Äldre
personer i gården kunde i Älvdalen säga till barnen, när det knakade
och knäppte av kylan: kaltfc'te
'Kalltuten kommer', kalt- fik
kno'kk 'K. knackade'.
Ordet syntes, så länge man blott ägde Älvdalsformen, dunkelt till
sitt ursprung. Men sedan samma ord (med formen kaltfite) belagts i
Gagnef, torde Älvdalspersonifikationen kunna få en antagbar förklaring. I Gagnef lever ordet i en gåta av följande (försvenskade)
lydelse:
»Det kommer en herre från främmande land, som heter Kaltfete och giver de fattiga gardiner.»
6 — 48162 Svenska Landsmål 1948
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Gåtans förklaring är: vinterkölden, som sätter isblommor på fönsterrutorna.
Kalltute i Gagnef skulle helt enkelt kunna vara en sammansättning av adjektivet kall i neutral form och adverbet ute, ett slags ellips
av satsen »det är kallt ute».
Att ordet vore en sammansättning rätt och slätt av adjektivet
kall och ett i dalmålet tämligen allmänt belagt tut sbst. m. med betydelsen 'mun' — gåtväsendet skulle alltså med munnen (tuten) blåsa
kall luft över rutorna, varvid frostrosorna uppstod° — vore till synes
ganska rimligt. Men detta antagande stöter på vissa bestämda svårigheter: sammansättningen borde ha en annan tonalitet än den, som
framgår av föreliggande uppteckning,' och vad en antagen senare
ssgsled *tute beträffar så finnes icke en sådan nominativ mask. (III)
belagd i dalmålet. Och en form på -e av starka maskuliner förekommer ej i Gagnef (: tut m., best. sg. tuten). För övrigt är det ju
inte alldeles ovanligt, att i en gåtas själva formulering lösningsorden
skina igenom, enkelt gripbara för en klipsk lyssnare. — Hur är det,
när Kalltute ger de fattiga gardiner? Jo, kallt ute. (Som jämförelse
kunna följande gåtor av i det närmaste parallell art nämnas: »Det
stod en hund - - -. Vad hette hunden?>>2 Svar: Vad, eller »Tre ting i
bondens hus: kann så ske'?»2 Svar: Kanna, så och sked.)
För att återgå till älvdalsformen kaltiett (best. sg. f e m.) skulle
den alltjämt synas svårförklarlig, om man icke här finge räkna med ett
lån (vilket är det antagligaste) från Nedan-Siljan. I Älvdalen heter
nämligen 'kallt' kolt och 'ute' aute; därav de tidigare svårigheterna att
komma till klarhet med ordet. Härtill kommer, att den musikaliska
bergslagsaccent, som förekommer bl. a. i Gagnef, i Älvdalen uppfattats
som akut: kaltiiite; man upptog en form, som lätt infogades i böjningen
av de starka, långstaviga femininerna.
Ordets ålder får man en viss upplysning om i Gagnefgåtan. Det har
troligen, liksom gåtan, skapats vid den tid då de låga blyramsföns.tren
fått lämna rum för höga fönster av ungefär nutida format. I förmögnare
gårdar kunde man hänga upp blommiga gardiner för dem, medan man
i hem med sparsammare villkor fick nöja sig med de rosengardiner, som
frosten — Kalltute — klädde rutorna med.
2. SAOB bortnas och dalmålets bort-näst adv.

Vid en närmare granskning av de ordexempel ur mellan- och uppsvenska dialekter, som av SAOB uppföras under bortnas adv., finner
Jfr Äppelbo Ikptfit m. 'gycklare'.
ULMA:s frågel. T 32, Gåtor: 157.
A. a.: 150.
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man att några av dem lämpligen torde böra utgå ur artikeln. Sålunda
kunde man, med tanke på att uppländskan äger former som i somrast,
höstast, vårast, nordast o. dyl. i stället för riksspråkets i somras, höstas,
våras etc., måhända hävda en annan mening om Strindbergscitatets
bortnast än den, att formen vore en superlativ av ett bortnas adv.
Emellertid är huvudmotivet till denna lilla reflexion det från Dalarne
hämtade bortnäs(t). Detta ord är en tillfällig sammansättning av adverbet
bort 1. borta och prepositionen näst, med betydelse 'hos, invid, närmast'
o. dyl., och det hör alltså helt naturligt inte hit.
Prepositionen näst står i dalmålet sällan ensam före ett substantiv.
Den föregås av lokalbetecknande adverb såsom bort(a), inne, ute m. fl.,
t. ex. in-näst hu 'inne hos Ida', aut-näst möirta, 'ute vid 1. på myren'
Våmhus.
Man kan med ovanstående jämföra liknande konstruktion vid prep.
när med samma betydelse: up-nä aldren 'uppe vid sälgträdet' (eg.:
'uppe när s.') Sollerön, 8pp-nä prd sttt 'hos prästen' (eg.: 'uppe när p.')
Al, da-nä kdrimoster 'hos moster Karin' (eg.: där när m. K.') Leksand,
o a vy'ry ut-nd i Kållct-Lina 'hon har varit i nedre (södra) delen av socknen hos Kalla-Lina' Malung.

3. Mal och maltunglet.
Dalmålets personifikation av den 'månmånad 1. måne, som når in
i mars och som efter sträng kyla ger ymnigt med snö' har följande namn:
Gårdela och Gårdlylla i Väster-Dalarna, Mal och maltunglet i NedanSiljan (jfr L. Levander i FoF 1933, s. 62 f.). I folktraditionen associeras
de två sistnämnda med verbet mala i den bildliga betydelsen 'snöa
ihållande'. I Rättvik sägs det, att »när Mal (ma) har m a lit hela
sin tid, så kommer Aprilla och tar bort alltihop», dvs, all den snö, som
ymnigt fallit under mars-månen, töar sedan bort under april-månen.
Från Boda upplyses, att under maltunglet (m?attitph) »mal och snöar
det hela tiden». (Jfr äv. S. Svensson, Bondens år, s. 20.) Och i Leksand
påstås det, att mi2lttitylce ( m4Z)1 sk n mgt 4ran a V83 'maltunglet ( — Mal) skall mala i lårarna åt oss', vilket betyder dels att det
i den månmånaden skall falla mycket snö, dels att denna snö kommer
att skänka åkrarna must, något som lovar en god skörd, dvs, fulla sädeslårar. I samband härmed kunna sådana uttryck från Leksand nämnas
som ce mg a snyittgu 'det snöar fint och ihållande' eller ce va s tålts
mgande 'det var ett fasligt envist snöande'. I Siljansnäs åter spår man
väder sålunda: d'« bsn lag t tira et mås skce maZ-gr 'Disa och Lisa
1) Från Leksand finns även form med tunt / antecknad. Den torde vara
oursprunglig.
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lägga i lårarna, och Mats skall mala ur', dvs. omkring Disa- och Lisadagarna skall av kylan samlas snö, som beräknas falla ned omkring
Mats-dagen.
Också de nämnda Västerdalspersonifikationerna förknippas med
den stora mängd snö, som faller i marsmånens tecken. Malungsborna
äro sålunda föga förundrade över att »det är dåligt väder (starkt yrväder), när Gårdela (g4kda) är för hand». Man 'skrämde även besvärliga
barn till lydnad genom att peka på yrvädret, som rasade kring knutarna,
och säga: »Gårdela kommer och tar dig!»
Längre upp i Västerdalarna, i Lima och Transtrand, talar man om
Gårdlylla ($/ila), som kom och fyllde gärdesgårdarna med snö.
Enligt en uppgift menar man, att det var den föregående månmånaden,
den s. k. Göja (ca), som gav den myckna snön, vilken sedan av nordanvinden under Gårdfylla tornades upp kring gärdesgårdarna.
I Djura och Gagnef kallas emellertid tunglet i mars för Mål (mak),
och 4-formen är hittills känd endast från dessa båda socknar. Utan
tvivel erbjuda sig vissa svårigheter att föra upp den vid sidan av Rättvik
(Boda)-Leksandsformen Mal. Ett mak i Djura-Gagnef kunde gå tillbaka på ett *mård (mar4; jfr L. Levander a. a.), vilket dock med tanke
på de föreställningar, som råda kring personifikationen, får anses som
en orimlighet: också Mål sättes i samband med envisa, malande snöfall. Man vet i Gagnef, att Mål är »en bångstyrig herre, som kommer
med häftiga yrväder».
Ytterligare en sak torde kunna bidra till ordformens belysande.
När Må/ nämnes, sker detta oftast i en viss rimmad förbindelse. Det
heter i Gagnef sålunda: mak
bet gbtiur geik 'Mål fyller både gator
och gård'. I Djura säger man: med,. mak-Itia bet gbtuir et gak 'Mål mal
full både gator och gård'. Sannolikt ha vi att i dessa rim finna lösningen
till Målformerna. Man har skäl anta, att personifikationen i Djura-Gagnef
liksom annorstädes norr därom, hetat Mal, men att vokalen a på grund
av rimuttryckets sista ord gård (gak) just för rimmets skull ändrats
till å.
Vad slutligen beträffar uppkomsten av personifikationsbenämningen
Mal kan man tänka sig den såsom en förkortningsform av det synonyma
ordet maltunglet, som i Leksand bl. a. förekommer vid sidan av det
kortare Mal, och dess förra sammansättningsled torde gå tillbaka på
verbet mala: Rättvik (Boda) makee m2,012, Leksand ma och DjuraGagnef måkv.
Stig Björklund.

Drag ur livet på en Hallute-gård i När
under 1850-1870-talen.
Inledning.
Under senare tid har, som bekant, ett påfallande stort intresse ägnats
åt hembygdsvård och folkminnesinventering m. m. på Gotland, och
detta intresse har tagit sig uttryck bl. a. i bildandet av Gotlands Hembygdsförbund med konstnären David Ahlqvist, Ljugarn, och kamrer
Arne Lindström, Visby, såsom drivande krafter i samarbete med Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, representerat av arkivarien dr
Herbert Gustavson och adjunkten Nils Tiberg, båda i Uppsala, talrika
upprop i Gotlandstidningarna, föredrag m. m. Detta kan icke annat
än väcka genklang även hos många gotlänningar i »förskingringen»,
vilka önska all framgång åt dessa behjärtansvärda strävanden. På mig
hava dessa uppslag haft den påföljd, att jag, sedan ämnen för mina mera
speciella intressen börjat sina, tagit mig för att — på gamla dagar —
nedskriva en del data och minnen från min barndom och tidigare ungdom,
vilka anknyta till upplevelser i huvudsak inom min hemsocken När
samt delvis under min tidigare skoltid i Visby.
Vid stavning av de gammalgutniska orden har jag i huvudsak följt
den i Herbert Gustavsons arbete »Gutamålet, en historisk-deskriptiv
översikt I», Uppsala 1940, för södra Gotland meddelade.
Till dr Gustavson riktar jag ett varmt tack för visat intresse och
värdefulla upplysningar. Likaledes tackar jag redaktören för Sv. Lm.
för att jag fått förmånen att publicera dessa kulturhistoriska anteckningar i Arkivets tidskrift.
Personhistoriska data.
Min farfar, Carl Fredrik Munthe, som föddes i Karlshamn 1794,
blev student i Lund 1812 och överflyttade till Gotland, där han tjänstgjorde som tullinspektor bl. a. på Kappelshamn och Ljugarn. Han
gifte sig 1822 med Anna Charlotta Hansdotter, som var född 1801 vid
Ekese i Ardre. Farfar, som var stamfader för Gotlandslinjen, dog i
Stockholm 1850 och farmor i öja 1892. De hade åtta barn, alla födda
vid Ekese, med undantag av det yngsta, den längre fram omnämnde
Svante, som föddes vid Guffride i Alskog.
Min far, Johan (Janne) Magnus Munthe, som var född 1827, flyttade
— efter att under tio år ha varit anställd som handelsbiträde hos konsul
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Fig. 1. Karta över bl. a. Närs och större delen av Lau socknar. Från Generalstabens karta, bladet Roma, 1890, i skala 1:100 000.

C. J. Baeckström på Burgsvikl — till När, där, enligt en av far gjord
anteckning i »Almanach» för år 1853, Baeckström åt honom i januari
samma år för 5.000 Riksdaler köpte den part av Hallute, som ligger
700 meter öster om kyrkan och litet nordost om Storbro över Närsån,
öns näst största å (se kartan, fig. 1)2. Gården tillträddes i april, och något
senare ditflyttade fars mor och tre syskon från Mästerby.3
Till gården hörde, förutom längre fram omtalade byggnader m. m.,
1/8-dels mantal åker samt, i ringa utsträckning, hag- och skogsmark.
Om Baeckström se Bengt Claudelins uppsats »Konsul C. J. Baeckström
på Burgsvik». I Gotlandica till Nils Lithberg d. 3 aug. 1933. (Särtryck ur
Ymer s. å.)
Hallutegården köptes av kaptenen vid Gotlands Nationalbeväring
Abraham Niclas Hägg (f. 1805). Enligt Emil Nyberg, Gotländsk Slägtbok, 1910,
var han även lantbrukare, senast vid Hallute i När. Han dog i Visby år 1853,
Dessa ett par av de uppgifter, vilka herr David Gadd i Visby godhetsfullt har meddelat mig.
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Fig. 2. Prosten Mathias Klintberg.

Far gifte sig 1855 med Charlotta Elisabeth Mathilda (Thilda) Klintberg (född 1837, död 1895). Hon var dotter till prosten och kyrkoherden
i När fil. dr Mathias Klintberg (fig. 2), som var född 1796 och dog 1878
och med sin hustru Antoinette Virginie Agrell (f. 1812, d. 1878) hade ej
mindre än tio samtidigt levande barn, bland vilka det mest bekanta
blev lektorn Mathias (Masse) Viktor (fig. 3) (f. 1847, d. 1932), som jag
får anledning omnämna flera gånger i det följande.1 Fig. 4 visar bl. a.
Närs prästgård med den stora »puppelpeil'n» åtta år efter prosten Klintbergs död.2
Om Mathias Klintberg se bl. a. Laila Klintberg (hans äldre dotter) »Mattias Klintberg, Spridda drag ur hans liv 9/10 1847-12/7 1931». Svenska Landsmål, årg. 1936, och Herbert Gustavson, Mattias Klintberg och hans gotländska samlingar. Gotländskt Arkiv XIV, 1942.
Detta träd var säkerligen på sin tid det största på Gotland, där det
tjänstgjorde som sjömärke. Om detsamma har jag lyckats inhämta följande
uppgifter. Fröken Maja Klintberg skriver, att hon och pastorskan Torbiömson (förut i När) hört, »att det behövdes 5 mäns utbredda armar för att nå
runt stammen», och kyrkoherde Tore Heldtander i När meddelar, att trädet,
som antagligen fälldes år 1905, torde ha haft en höjd av ungefär 30 meter, d. v. s.
ha varit dubbelt så högt som prästgårdsbyggnaden. Detta synes bekräftas av
fotografiet fig. 4. Heldtander tillägger: »En stam av detsamma fälldes
tidigare, och bara denna gav 3 kbm. ved.»
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Fig. 3. Mathias (Masse) Klintberg omkring år 1870.
Mina föräldrar hade sju barn, av vilka sex uppnådde mogen ålder.
Av dem komma i det följande särskilt att nämnas n:ris 1-3: 1) Johanna
(Hanna) Charlotta Antoinette (f. 1856, d. 1938), 1882 gift med Emil
Theodor Brokstedt (f. 1857, d. 1935), vilken, efter att några år ha varit
handelsbiträde hos far, 1878 övertog handelsrörelsen och gården i När;
2) Carl Johan (John) Mathias (f. 1858, d. 1946), 1889 g. m. Maria (Maja)
Carolina Bacher (f. 1864, d. 1943); bror John var, efter att ha genomgått några klasser i Visby läroverk, handelsbiträde hemma samt efter
1878 grosshandlare i Visby; 3) Henrik Vilhelm (f. 1860), f. d. statsgeolog,
titulärprofessor, g. 1898 m. Tora Ingegerd Walberg från Skara (f. 1875);
4) Lars Johan Oscar (f. 1866, d. 1940) blev godsägare först i Stenkumla,
senare i Västerhejde, 1900 g. m. Ester öfverberg (f. 1876). Fig. 5 visar
familjen 1876, som då hade utökats med Hildur (f. 1870), 1894 g. m. direktör Nils Broander (f. 1868), medan Helja föddes först 1877 och 1900
blev gift med handlanden Oscar Broander (f. 1872, d. 1946).
Hallute-gårdens byggnader m. m. (Se fig. 6.)
Rörande vår Hallute-gård har byråchefen i Lantmäteristyrelsen
Gunnar Palm varit av godheten göra följande värdefulla utredning, var-
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Fig. 4. Närs kyrka, folkskola och prästgårdsbyggnad samt den stora »puppelpeil'n». Foto J. A. Lagergren 1876.
till fogats data av några personers födelse- resp. dödsår, benäget meddelade av ingenjören Gustaf Collberg, Mörby:
»Hemmanet Hallute nr 1 utgjorde enligt jordeboken för Närs socken
3/4 till 1/2 förmedlat mantal. Å hemmanet förrättades år 1784 i maj
månad storskifte av lantmätaren Magn. Kr. Lallerius, därvid hemmanet
delades i tre delar om vardera 1/4 oförmedlat mantal, nämligen litt. A,
som ägdes av handelsmannen Joh. Arv. Rabe (f. 1735, d. 1794), litt. B,
som ägdes av Börje Nilsson, och litt. C, som ägdes av Olof Claesson
och Nils Börjesson gemensamt. Storskiftesprotokollet innehåller bl. a.
följande upplysning beträffande tomtförhållandena: 'Som H:r Rabe
för trång byggnings Tomt sjelf åtagit sig och begynt uppföra egen Tomt
uti Tunäng, utan att därvid påföra sina gårdsmän kostnad, så kommer
gamla Tomten att delas i 2:ne lika stora delar, hvaremot lika stort tilldelas 11:r Rabes 1/3 af Smedåker och Timäng.' Rabe åtog sig att flytta
sina gamla hus till nya tomten 'inom nästkommande höst ett år till',
d. v. s. hösten 1785. Storskifteskartan visar, att Rabe på sin nya tomt
redan uppfört en större mangårdsbyggnad.
Den för Rabe sålunda utbrutna hemmansdelen blev genom ett år
1815 av G. T. Wickman förrättat storskifte delad i två lika lotter, nämligen litt. A om 1/8 oförmedlat mantal för kyrkoherden i När Johan Broander (f. 1752, d. 1816) och litt. B om 1/8 oförmedlat mantal för fält-
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Fig. 5. Familjen Munthe, Hallute, år 1876.
väbeln Lars Pet. Rabe (f. 1781, d. 1828). Förrättningsprotokollet upplyser, att hela gamla gårdstomten med därå befintliga byggnader tillhörde kyrkoherden Broander, medan däremot Rabe ej ägde några byggnader. Skiftet verkställdes därför så, att den förre fick hela gamla gårdstomten på sin lott, och för Rabe anordnades tomtplats nordväst därom.
Storskifteskartan visar, att vid denna tid på Broanders tomt funnos
många byggnader, däribland den ovanberörda av Joh. Arv. Rabe uppförda mangårdsbyggnaden.
Vid skifteslagsindelningen på Gotland hänfördes Hallute till Närs
sockens första skifteslag, vilket undergick laga skifte åren 1878-1896.
Skiftet förrättades av lantmätaren F. R. Cedergren och fastställdes den
6 juni 1898. Vid laga skiftet utlades under litt. Sb en ägolott för hemmansdelen 1/8 oförmedlat mantal Hallute, tillhörig handlanden Emil
Krokstedt. Detta var samma fastighet, som vid 1815 års storskifte
ägdes av kyrkoherden Broander. Fastigheten fick behålla sin gamla
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Fig. 6. Plankarta över Hallute-parterna litt. Sb (Munthes) och litt. Sd (Eklunds) samt den närliggande Hägdarve-parten. Skala 1 : 4 000.
gårdstomt, och den på kartan utmärkta mangårdsbyggnaden synes efter
storleken och belägenheten att döma vara samma hus, som återfinnes å
storskifteskartoma av åren 1784 och 1815.» Så långt Palm.
Av den nämnda redogörelsen framgår, att manbyggnaden vid vår
Hallute-gård var uppförd redan år 1784, och att den har funnits där
alltjämt. 1815 hade tillkommit flera byggnader, och 1878 äro samtliga, såsom figur 6 visar, desamma som funnos under 1850-1870-talen,
varom min framställning handlar. När far 1853 tillträdde gården, hade
manbyggnaden det förnämliga utseende, som framgår av fig. 7, en av
sedermera handlanden i östergarn Alfred Romdahl (f. i När 1843) omkring 1860 utförd teckning, som även visar den intill liggande bodlokalen. Far byggde delvis om manbyggnaden 1862-63, då den fick den
utformning, som framgår av det 1876 från samma sida tagna fotografiet
fig. 8, medan fig. 9 visar densamma och bodlokalen från framsidan
jämte (till vänster) en annan byggnad och en mindre del av ytterligare
en sådan, det hela sett från storgården. Där innanför, bakom staket,
låg lillgården.
Manbyggnaden inrymde två större rum (salen och vardagsrummet),
ett halvstort (sängkammaren) samt två mindre, och i undervåningen
några mest halvstora rum, ett tjänstgörande som källare, de övriga
som upplagsplatser för spannmål och en del bodvaror, under den varmare
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Fig. 7. Vår Hallute-manbyggnad och affärslokal samt emellan dem en del
av bryggarhuset. Efter en teckning av Alfred Romdahl omkring 1860.

årstiden för vävstolar m. m. Manbyggnaden inrymde vidare det stora
loftet, där det förvarades en hel del klädespersedlar m. m. och tidvis
tjänstgjorde som arbetslokal för skräddare och skomakare..
Mot öster hade tillbyggts ett (på fig. 6 ej medtaget) hus för kök och
skafferi upptill samt pigkammare nedtill. Till manbyggnaden anslöt sig
omedelbart i väster (se fig. 6 och 9) en halvhög länga, inrymmande bl. a.
»bryggarhus» för större bak, tvätt, brygd, slakt, rökning, »riststekning»,
smörkärning o. s. v. En trappa upp till vänster var »drängstäuu»
belägen. Något skild från manbyggnaden låg sydväst om denna (se fig.
6, 7 och 8) ett likaledes halvstort hus, som inrymde bodlokalen samt ett.
större förrådsrum för varor, vilka delvis även lagrades på loftet ovanför.
Samtliga dessa tre sistnämnda byggnader vette emot lillgården. Å denna.
fanns en brunn, som hade salthaltigt vatten, vilket användes till matlagning och kreaturen, medan dricksvatten fick hämtas från en närliggande
Hägdarve-gård. (Senare lät Krokstedt på storgården borra en brunn.
ner i berggrunden, varvid erhölls ett utmärkt vatten.) På storgårdeni
anslöt sig till bryggarhuset en mindre byggnad inrymmande »grishus»,
vartill anslöt sig en mindre »gård», och »hus» (»hemlighus»).
På rätt långt avstånd från staketet låg så i norr och parallellt med
manbyggnaden den stora, långa ladugårdslängan, som inrymde stallar,
i öster för två par hästar, det ena paret större, det andra gotlandsruss, i
väster för 5-6 kor, ungnöt, en tjur och ett par oxar. I anslutning till
dessa stallar funnos »håimdar» (mindre avbalkningar för hö) i öppen
förbindelse med de stora loften, vilka inrymde likaledes hö samt, tillfälligtvis, otröskad säd. Mellan stallarna låg den stora ladan för bl. a_
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Fig. 8. Vår Hallute-manbyggnad och affärslokal sedda från baksidan (trädgården). Foto J. A. Lagergren 1876. Personer (från vänster räknat): Hanna
(i gungan), Carl Arweson, en piga, Jacques A., Hermanna A., John, mor, Hildur, far, Lars och förf.

tröskverket och en del otröskad säd, hackelsemaskin m. m., medan
huvudmassan av halmen senare staplades i stackar utanför ladugårdslängan. Intill dennas mitt anslöt sig den spåntaktäckta tröskvandringen
(icke utsatt på fig. 6).
Vinkelrätt mot ladugårdsbyggnaden utgick i öster en halvhög byggnad, inrymmande bl. a. rum för vagnar, åkerbruksredskap av alla de slag,
snickarbod och avdelningar för »lambi» samt »håi» (hö) och »lau» (löv) för
dem; vidare avbalkningar och »gårdar» för »hyrisi», gässen och ankorna,
medan i anslutning härtill på gården funnos ett duvhus och en hundkoja.'
Gässen och ankorna promenerade ofta ner till den närliggande ån, där
de trivdes utmärkt. Starar voro talrika och »stunkar» (holkar) för dem
uppsattes litet varstädes.
i) Här torde förtjäna nämnas de delvis egendomliga tillrop, som gotlänningarna använda i fråga om några djur. De äro (eller voro?) följande: Till
»kollar» korna: »kuddu», »kuddu», »kudpiken»; till svin: »gys», »gys», »gys»;
samma i fråga om »pinngysar» (igelkottar); till får: »kåjsu», »kåjsu», »kåjsu»;
till gäss: »käna», »käna.», »käna-gåsen»; till duvor: »dull», »dull», »dun»; till sniglar
av olika slag »snigel, snigel björen, sträck ut alla dina fyra horen, skall du
få en kappa koren på vart horen»; till nyckelpigor: »Jungfru Maria sänghalm
flyg, flyg, i morgon blir det vackert väder, flyg, flyg.» [Vad »sänghalm» hade
här att göra, är mer än jag förstår. »Jungfru Maria sänghalm» är ju namn på
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Bakom manbyggnaden låg den ganska stora trädgården med bl. a,
land för köksväxter, kvarter med prydnadsväxter, ett ej vidare stort
antal fruktträd samt bärbuskar. Där fanns, såsom framgår av fig. 8,
även en stor gunga, som vi hade mycken glädje av. Pärkspel, varpa,
krocket m. fl. lekar voro förlagda till storgården, på vars ena sida fanns
plats för sågade trävaror, ved o. s. v.
Bodaffären blev efter hand ganska omfattande och givande, och
kundkretsen blev nära nog hela befolkningen inom pastoratet, d. v. s
socknarna När och Lau, den förra en av de större på Gotland. En dylik
lanthandel krävde inte blott vad en diversehandel i allmänhet för, utan
även manufakturer, järnvaror av alla de slag, snus för både »nasar» och
mun (mullbänk), rök- och tuggtobak, slipstenar m. m., varjämte såldes
brännvin, »kyssbärs-» (körsbärs-) vin och öl (från Visby bryggeri). Kredithandel var rätt vanlig, och till högtidsdagar, särskilt jul, var det sed,
att kunderna skulle erhålla gåvor. Tiden för expedieringen var hart när
obegränsad — från tidigt på morgnarna, i en del fall mellan kl. 5 och 6,
till sent på kvällarna. Detta var mången gång mycket påkostande, särskilt vintertiden, i det att expediten väcktes och måste, m. el. m. lätt
klädd, lämna sängen och släppa in kunderna genom ytterdörren till
kontoret, där han låg, något som även jag under ferierna fick känna på.
Ibland gällde det expediering av helt ringa värde. Förutom varor till
den vanliga bodhandeln köptes och såldes spannmål, sågade trävaror
o. s. v., fastän i mindre utsträckning. Spannmålen lagrades i »moar»
(högar), som nämnts, i bottenvåningen, och där fingo vi »sorkar» ibland
arbeta med att för luftning kasta igenom dessa. Detta var rätt så
»svaitsamt>> (svettdrivande).
ett par växter, bl. a. gulmåra (Galium verum) (se Herbert Gustavson, »Gotländska växtnamn, Landsmålsarkivets Frågelistor 38: 1», 1947), men faktiskt var
detta »läsarten» i gamla tider.]
Om hunden sades, att han »gojar» (skäller), och om en luden larv, som kryper, »pussluden krailar».
Här torde förtjäna nämnas, att, när man hälsade på personer i arbete,
man aldrig sade »gudag>> o. s. v., utan alltid »hjälp gutt» (väl det tyska »Hill Gott»).
Och när man tog farväl t. ex. om aftonen, sa man icke »guaft'n» utan »en go
aft'n». »Gu aft'n» eller »gu kvälldar» sades, när man kom.
A propos duvorna, så bevittnade vi en gång, hurusom en duvhök jagade en
sådan. Båda stego snabbt till väders, duvan hållande sig ovanför höken, och
till sist, när de knappt syntes, sänkte de sig plötsligt genom att fälla vingarna
intill kroppen. Därigenom lyckades den stackars duvan undkomma sin förföljare, men med nöd och näppe, i det att hon rusade in genom den, som väl var,
öppna dörren till bodlokalen, varvid höken, som var i hälarna på henne, gjorde
en sväng åt sidan och försvann. Det var spännande att bevittna den jakten,
och det dröjde en lång stund, innan den vettskrämda duvan kunde förmås
att återvända till duvhuset.
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Fig. 9. Hallute från storgården. Manbyggnaden från framsidan, flankerad åt
höger av affärslokalen och åt vänster av »hus* och bryggarhuset. Foto J. A.
Lagergren 1876. Personer: å dubbeltrappan mor och Hildur, Lars och far;
framför staketet: Hermanna Arweson (matande duvorna), Carl A., Jacques A.,
förf., Hanna, Thomas Nyman och John (med vit hatt i dörren till boden).

Alldenstund järnvägar och bilar saknades på Gotland, de förra
ända till 1878, måste huvuddelen av varorna hämtas med hästskjutsar
mestadels från Visby, en sträcka av 5 1/2 mil, i mindre mån och, mera
tillfälligtvis, från Ljugarn och Ronehamn, till båda platserna omkring
1 V, mil; det gällde i dylika fall mest salt och gödningsämnen, som ditkommit med fartyg. Mera sällan var detta fallet med sådana varor från
fartyg i Närshamn, en mot söder helt öppen vik med en liten brygga
vid den dåvarande Hamnegården, dit det var en sträcka av omkring 1/2
mil. (Se fig. 1.) Varorna från Visby transporterades dels med »häckar»
(stora höskrindor med nära manshöga grindar) och »häckbottnar» (med
grindarna borttagna), dels ock med våldsamt skakande »vrånghäckar»
(låga vanliga åkdon utan fjädrar), först senare delvis ersatta av med
fjädrar försedda lastvagnar, vilka dock mestadels voro reserverade för
persontrafik. Vanligt var, att allmogens kvinnfolk både gående och
åkande hade »stikksaumen» i gång (stickade), något som var nog så besvärligt under färder i vrånghäckar.
Det var givetvis mången gång mycket besvärligt att utföra dylika
transporter, dels därför att lassen i regel voro stora och tunga, bestående
av bl. a. »fastage.» med sockertoppar, säckar med kaffe, risgryn m. m.,
träfat med sirap o. s. v., dels, och i synnerhet, emedan den tidens vägar
särskilt »um ladingen u hausten» (vår och höst) ofta voro högst miserabla
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— sumpiga och håliga — tidvis även »nybroade» (nygrusade) med »aur»
(ör, grus) mest av kalksten, varför de under torra tider voro mycket
»stövi'ä>> (dammiga). Längre fram skall jag skildra ett par Visbyresor
närmare.
Under färder till och från Visby »päustädes» (gjordes uppehåll) särskilt vid två platser, nämligen på »haiden* (heden) mellan Etelhem och
Buttle, där »russi» (hästarna) fingo »bröi» (surbröd), samt vid Sjonhemseller Upsalabacke, där man i ett enkelt »kafé» intog kaffe med dopp,
medan russi »bajslädes upp» (befriades från sina betsel) och fingo »fodar»
(hö).' Vi sorkar brukade »gi russi bröi>>, och detta tyckte vi då hade en
annan och bättre smak än eljest, vad det nu kunde bero på.
Jordbruk, hushållning m. m.
Mestparten av till gården hörande åkrar voro knutna till inom socknen förhärskande godartad finsand, som lider mera av nederbörd än
av den på Gotland så vanliga försommartorkan. I sanden grävdes vanligtvis inga vanliga »däikar» (diken), utan i stället upptogos breda sådana
genom att sanden av med dragare förspända stora, breda skopor (»muldfåisar») föstes upp på närliggande delar av åkern, något som även skedde
vid uppränsning av de ofta mer eller mindre tillslammade gamla dikena.
Av sädesslag odlades i huvudsak »ryg» (råg), vilken skulle sås den
19 augusti, i mindre utsträckning »kånn» (korn) och havre, däremot
icke vete. I stället inköptes varje höst ett lass vetemjöl, som levererades
av en uppskattad lantbrukare Stenbom från Binge i Dalhem, ett alltid
kärt besök.
Yttre göromål (»äutorkar») vid gården utfördes, vanligtvis efter fars
anvisningar, dels och övervägande av drängarna och dels av pigorna,
av de förra bl. a. skötseln (»söisling» m. m.) av de större »kräken», de vanliga jordbruksarbetena, såsom »göisling», plöjning, harvning, sådd — som
i regel gjordes av far själv för hand — sättning och rensning av rotfrukter m. m.; vidare det mesta som stod i samband med skörden, såsom
dennas avtagning med »leiar» (liar), särskilt rågen, däremot med »sigdar»
(kortare liar) för höet, båda slagen verktyg fästa vid »örvar>> (skaft).
Arbetet med inbärgningen av höet, såsom medels »tjaugar» (tjugor) och
»reivar» (räfsor), »strakling» och till sist hopläggning i »braidar», strängar,
»köislingar» (små stackar) och slutligen i större stackar, utfördes i huvudsak av tjänstefolket (se fig. 10). Hemkörningen verkställdes till en del
med hjälp av oss »sorkar», medan pigorna fingo »ta' upp» och binda säden
1) På tal om »påuststället» på Ethelhemhaiden må följande av M. Klintberg berättade händelse meddelas. När han i sällskap med några syskon en
gång vintertiden »päustäde» där, ropade drängen plötsligt: »Nå glaid hanfanen
till skogs!» De medförde nämligen en stor korg med »hyns», och tuppen hade
tagit sig ur denna samt givit sig iväg.
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Fig. 10. Familjen vid Tiricke söder om Burgen, Närs socken. Från höger:
äldsta sonen med gammaldags »tjauge» på axeln; far med »sigde pa örve»; mor
med »stikksaumen»; äldsta »dotri» med »reivu» och därefter de fyra »smabani».
Foto förf. 1896.

i »skupar» (kärvar) i anslutning till drängarnas »skärning», varvid ibland
anlitades »laigfolk». »Skuparna» sattes i skylar, men hemkörning och
»röimning» [inläggning i logen och på »rindarna» (laduloftet)] skedde på
ett och samma sätt för säd och hö, varvid pigorna och vi sorkar fingo
biträda.
Före slåttern var det att på slipstenar av den präktiga syd-gotländska
sandstenen vässa »sigdar» och »leiar», varvid någon gång även vi sorkar
fingo »drägä vaivi» (dra slipstenen).
För oss barn var det ett stort nöje att vara med vid hemkörning av
hö och säd, som lassades i de stora häckarna, och detta med råga. Nöjet
ökades, när man ibland fick sköta »esarna» (tömmarna); ett nöje var
vidare att »kåirä tråsken», som drogs både av hästar och oxar; men detta
blev snart nog rätt enformigt. Ett alldeles särskilt nöje för oss sorkar
var förstås att efter dagens arbete få rida hästarna till bete, vanligen till
Kvarnhagen, belägen drygt 2 kilometer norr om kyrkan (se fig. 1).1
1) I denna hage, som f. ö. »fogdes» (räfsades) varje vår, fanns, förutom tall,
enbuskar o. s. v., även en halvstor gran, sannolikt den enda inom hela Närs
socken.
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Dessa ridturer, barbacka, hade till följd, att man fick ridsår, som ofta
orsakade sådan sveda, att man hade svårt att gå; men det betydde förstås
mindre.
En och annan häst var svår att i beteshagar få fatt i och försågs
därför med rätt stora trä-»klompar» (klossar), vilka via en kedja fästes
med en rem kring det ena frambenet strax ovanför hoven, detta för att
hindra djurets för hastiga flykt. Andra hindrades att »flaugä» (hoppa)
över »tärnar» (gärdesgårdar). Detta förhindrades genom att över halsen
lades en klyka med en nedhängande, rätt lång brädlapp försedd med
framåtriktade pinnar, eller också sattes en rem kring de båda frambenens nedre delar. »Bycknä» (rädda) russ fingo »skygglappar» vid utsidorna av »augu». Voro russi svåra att ta sig upp på, leddes de till
någon upphöjning under upprepade maningar »hommä di» (ställ dig
tillrätta).
Ilskna »braulnes>> (vrålande) tjurar och kor i bete försågos med
»bluk» (en sorts trälåda över huvudet), varigenom de hindrades att se
framåt och åt sidorna. (Det var på den tiden ännu inte förbjudet att
hava sådana djur lösa i markerna.)
I en kustsocken som När uppkastades stråkvis vid en del stränder
massor av tång, mest blåstång, gotl. »släke», som med hjälp av dragare
forslades något ovanför stranden och hopades i »släkdöiar>> (högar),
vilka efter »mognad» utspriddes på åkrarna, ett gott gödningsämne bl. a.
för råg och »jårdpärar» (potatis).
Bland smärre yttre göromål, som utfördes av drängarna, må nämnas
»tyning» (= uppsättning av »täunaD>) av »trodar» (kollektivnamn för
kluvna slanor av mindre trädstammar), varvid de »bädäde bandar»,
d. v. s. svedde enkvistar att sammanbinda de »trolarna» uppbärande
»staurarna» (störarna) med varandra. Vidare hade de att för vintern
hugga »vid» (ved) och upplägga den i »floar» (stora travar), tillhugga »faitvidstickar> (törestickor), reparera åkerbruksredskap, sköta snöskottning,
snöplogning o. s. v. Pigorna ålåg det att »lydä» (klippa) fåren. När
lammen om våren hade »åinä» (lammat), och de små »näskliä* (nätta)
ungarna släpptes ut på storgården, blev det liv i luckan. Liknande var
fallet, då »kibbar» (kalvarna) fingo motionera. En tid hade vi en bagge,
som var ilsken, och han utförde en del spratt, varför folk var >>byckne»
(rädda) för honom. Samma var för övrigt ofta fallet med »gassen» (gåskarlen). Även en »gaitbukk» (getabock) hade vi en tid, och denne körde
bror Lars med både vinter och sommar.
Bl. a. göromål, som åvilade pigorna, var mjölkning av korna, varemot
»känning» (kärning av smör) verkställdes av oss barn, givetvis med en
>>känne» av den gamla, höga och smala modellen (stötkärna). Även
ost tillverkades; särskilt omtyckt var »staikust» (stekt ost). (Mejerier
funnos ännu inte.)
Av inre göromål (>>inårkar») märktes bl. a. stöpning av talgljus, kard-
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Fig. 11. Päusthåll på Klinteberget sommaren 1897. Foto förf. Personer:
Hildur Broander, Nils Broander (med >>drikkbyttä» för munnen), Tora Walberg (min fästmö) och Helja Munthe.

ning av »saigar» (ullrullar) och spinning av ull vintertiden vid brasan,
vidare vävning av ylletyger till kläder för man- och kvinnfolk för vinterbehov samt av bomull för sommarbruk, vävning av mattor, sängöverkast,
lärft till lakan, »skörtar» (skjortor) m. m., gardiner, dukar av olika slag,
plädar m. m. Även stickades täcken och tillverkades madrasser samt
kuddar av olika slag o. s. v. Bl. a. erinrar jag mig, att bror John och jag
under en del av skoltiden i Visby voro klädda i kostymer av ljusgrå,
hemmavävd vadmal med svarta sammetskragar. Kostymer och klänningar av »värken» voro vanliga för de resp. könen.
Arbetet med stickning av strumpor, »hanklar» (vantar), tröjor, »pulsmuddar» m. m. samt lagning av diverse slag tog också sin tid. Sömnad
för mor och töserna utfördes dels av dem själva och dels av särskilt
»laigdä» (tillkallade) sömmerskor, medan en del smärre hemslöjdsarbeten
— virkning o. s. v. — verkställdes av dem själva.
Skrädderiarbeten för oss manfolk utfördes på loftet av tillkallade
skräddare med en eller ett par medhjälpare. Detsamma var fallet med
skomakare, som tillverkade »baindont» (skodon), »silar» (selar) m. m.
för hästarna. Dessa arbeten följdes av oss sorkar med stort intresse.
Särskilt angelägna voro vi att få ordentliga »lumman> (fickor).
Mycken tid, arbete och omsorg ägnades givetvis åt de många hushållsbestyren under mors ledning, såsom matlagning, tvättning, städning
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o. s. v. åt omkring ett dussin personer, att nu inte tala om mors skötsel
av de efter hand tillkomna småttingarna! Även saftning, syltning m. m.
krävde sin tid, och detsamma var fallet med bryggning av »drikkä>>
(svagdricka) samt till särskilda tillfällen av öl. När drängarna »hadde
mat mä sig» —»smörbröi» (smörgåsar) m. m. —ingick även dricka i »drikkbyttä», en flat, rund träpjäs med hål för »pruppen>> (se fig. 11). »Hit'n»
(hettan) var ibland svår, och »tåsten>> (törsten) krävde då stora mängder
dricka.
Bland lättare maträtter märktes gröt av några slag, ej minst »svartjunkar» (rågmjölsgröt), vidare »kytsneipä» (köttsoppa), »drikksäupä»,
»skyr» (sur mjölk), kalvdans m. m.
Om höstarna förekom storslakt av nötkreatur, får och grisar medelst
stickning med en stor kniv — under hjärtslitande skrik, då det gällde
dessa senare.' Härvid tjänstgjorde en särskilt anlitad slaktare, och
pigorna fingo — under det att slaktningen pågick — vispa det varma blodet. Avlivningar av de mindre djuren, såsom gäss, ankor och höns, gick
så att säga mer »smärtfritt». Under mors ledning ägde tillvaratagandet
av djurkropparna rum, såsom styckning, insaltning, rökning (bl. a.
»lambfiolar» = rökta fårbogar) samt tillagning av en hel del olika maträtter, såsom »kyttsmäckar» (köttbullar), »pyls» (blodkorv), »paltbröi»
(med något blod), blodpudding, sylta, lungmos, »kruppkakor» m. m. En
alldeles särskild delikatess, som bjöds vid högtidliga tillfällen, var över
»glöidar» halstrade »lambskallar».
Det inträffade en gång, att en lantbrukare kom med ett »fyl» (föl),
som han ansåg sig icke på villkor kunna föda upp utan prompt ville
sälja. Efter många om och men beslöt far att köpa detsamma till
slakt. Det ställdes till kalas för Ljugarnsherrarna, och de kunde icke
nog prisa den läckra steken. Men sedan, när far upplyste dem om, vad
för slags stek de hade ätit, lära de litet var ha blivit rätt så »krajkmagä»
(ha fått kväljningar).
Även bakning övervakades av mor. I större mängd bakades »bröi»
(bröd), varmed avsågs endast mörkt, surt rågbröd, medan ljust, icke
surt sådant kallades »rågkakä». En särskild uppskattad avart av det
sura brödet var »tvebaken», kluvet bröd, som sattes in i ugnen på nytt.
Till bakningen hörde förstås vetebullar, både vanliga och saffransbullar,
samt semlor, en mängd olika slags småkakor, såsom »makroner» (mandelkransar), »sockarkakä, pipparkakar>> o. s. v.; till jul bl. a. »istarbakelser»
(klenäter) och andra småbakelser samt under fastlagstiden »hetväggar»
(fastlags- eller fettisdagsbullar). Vidare koktes någon gång knäck och
1) På tal om grisar förtjänar att »dragas» följande, som M. Klintberg berättat. En bonde hade en »gyltä» (ung sugga), som vid grisning fick blott en
unge. Han sade med anledning därav: »Hadd' ha' int' fat den, da hadd' ha'
greis't ainkum» (förgäves)!
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en del andra »goddagar» (godsaker). Mera sällan tillagades »ugnstrull»,
vilket tillgick så, att på ett vanligt, runt surbröd avskars den övre delen,
varefter »krummen» (den inre mjuka delen) urtogs till en viss mängd och
ersattes av fläsk- och köttskivor samt strömming, lök och en del kryddor.
Sedan lades det avtagna locket på, och det hela insattes i ugnen för att
bakas på nytt. Detta var en kraftig och saftig rätt.

Ett evenemang var att, ungefär vid påsktid, vara med om idfiske.
För ändamålet utlades över ån nedanför Storbro en smal spång, vid vilken »räusar» (ryssjorna) förankrades. Ej sällan blev utbytet rätt stort
av den mycket benrika fisken.
När var sedan gammalt en socken med jämförelsevis många kustfiskelägen, eller ej mindre än fyra något större och ett par små. Mest
fiskades strömming, vidare torsk och flundror samt i mindre mängd
gädda, ål, sik, abborre o. s. v., däremot sällan lax. Från inlandet infann
sig ofta allmoge vid fiskelägena för inköp särskilt av strömming till insaltning för vinterbehov. Dessa besökare benämndes med ett kollektivnamn »upplänningar», och i anslutning härtill kan förtjäna citeras
följande »hälsning», i falsett utropad av en gammal »källing»: »Har jär
var't bi strand i nat, har jär fat mik' strämming da? Var de' väl upplänningar ner' da? Ja' tror ja' glåimd' häls' ja', gumåren!» (»Har Ni
varit vid strand (på fiske efter strömming) i natt, har Ni fått mycket
strömming då? Var det många upplänningar nere då? Jag tror jag glömde
hälsa jag, god morgon.»)
Vid ett tillfälle, då en hel del fiskare låg ute på »rak» (strömmingsfiske med drivande garn) under kav lugnt väder, kom en skuta drivande
ner emot fiskeplatsen. En »stäurgapi» fiskare lär då ljudeligen ha utropat: »Va' jär er för lan'sman da?» Sedan svaret blivit »dansk, dansk»,
utlät sig fiskaren i fråga med högan röst: »Ja' kund' just tro, att de var
släjkt förbannat göisel, sum ligger pa sjöen u förstörar stranddont
(fiskredskap)!»
Intresset för insaltning i större omfattning av strömming blev i
mitten av 1860-talet väckt. Initiativtagare och den drivande kraften var
den framstående prosten i Burs, riksdagsmannen Anton Julius Lyth
(f. 1816, d. 1886). Detta uppslag inspirerade far att 1868 starta ett salteri vid Djupdy fiskeläge, vid vars skötsel han biträddes av sin svåger,
C. J. A. Högstadius, g. m. Helena Augusta Munthe (f. 1834, d. 1911).
Högstadius bebodde med sin familj, då sex barn, den avlägset liggande
Hamnegården vid Närsharan, där han åren 1851-74 drev en helt obetydlig handelsrörelse. Priset på strömming var, vill jag minnas, 24 skilling
per val och för torsk 12 skilling per tjog. Själv åtföljde jag ibland en
gammal, låghalt fiskare, Thomas Nyman (se fig. 9), som bodde nära
Hallute, på torskfiske med krok, varvid användes en mindre, skraltig
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Fig. 12. I förgrunden huset som beboddes av skolhushållet under terminerna
1869. Efter vykort.

gotlandssnipa. Under svårt väder ansattes jag av sjösjuka, vilket dock
ej avskräckte från ytterligare dylika turer.
Den färska strömmingen halstrades i bryggarhuset på glöder medelst »rist* (halster), varvid vi barn ofta skötte »vaift'n», en solfjäderformig, skaftad pjäs av träspån. Såsom fet var denna riststekta
strömming en delikatess av prima slag. Även förekom rökning av strömming = »bikking» (böckling). För vinterbehov insaltades i hemmet
ganska mycket strömming, i mindre mängd torsk och flundror. Då det
bjöds på färsk kokt torsk, uppskattades särskilt »boddar» (huvudena)
med inlägg av dels lever, »livarboddar», dels ett slags deg med lever o.s.v.,
»krupphudar».

Stor omsorg och mycket tid krävde utrustningarna för oss tre äldsta
barn, som — jämte tre med oss ungefär jämnåriga av familjen Högstadius — under ledning av en något äldre, rätt »snam (påstridig) piga
vid namn Lovisa under terminerna 1869 och 1870 hade skolhushåll i Visby
först i en hyrd gammal lägenhet vid Spexgränd (se fig. 12), sedan i det
från medeltiden stammande s. k. Agrellska huset i hörnet av Södra
Kyrkogatan och Klosterbrunnsgatan. (Se Gunnar Svahnströms av talrika
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Fig. 13. Syskonen Munthe, Visby 1869.
bilder belysta intressanta uppsats »Agrellska huset i Visby». Gotländskt
Arkiv 194641
Fig. 13 visar förf, och två av hans syskon 1869.
I anslutning härtill meddelas — med bibehållen stavning — utdrag
ur »Annotations-Bok öfver Penningar som uppbäras eller mottagas till
Redovisning under Höstterminen 1870», över vilkas användning pigan
förde räkenskaper. Utgifterna utgjordes dels av avgifter för undervisning och dels av diverse smärre inköp av matvaror etc., såsom framgår
av det följande. För täckandet av dessa utgifter insändes månatligen i
regel 20 riksdaler. Kläder, sängkläder, en hel del matvaror m. m. medfördes hemifrån.
1) Senare, under terminerna 1871-72, voro John och jag inackorderade hos
prostinnan Maria Hoffman på Tranhusgatan, jag därefter hos släktingar till på
hösten 1878, då familjen inflyttade till Visby, Adelsgatan 2.

104

MEDDELANDEN OCH AKTSTYCKEN

Augusti 25-31:1
Hennes inskrifning
Mia (Högstadius) o. Hanna kaka
Ett stop mjölk
Hanna skolafgift
Hanna sktifbok
En sill
Henne en katheches
John till karduspapper

Riksdaler

Skilling

5
—

—
12
7
—
6
3
12
6

5
—
—
—
—

September:

Hanna klädningstyg
1/2 skålpund såpa
1 skålpund potatismjöl
Hanna ritpapper
Lagning af mina kängar
John en Zoologi
John en bok
Hanna brodergarn
Henne en fönsterruta
Henne och John till karameller
Ett lamm
112 kast ved

6
—
—
1
2
—
—
2
3

24
6
16
6
6
—
6
24
6
8
24

Oktober:

Hanna skolafgift
En kappa äpplen
Hanna sjungning
Petterson för pianoet
John en bok (tyska)
John o. Henne till ljus o. ved (t. skolan)
1/2 kappa salt
Soda, såpa o. kaka
1 lispund mjöl

5
—
2
—
3
—
2

—
12
24
36
16
—
6
18
12

November:

Hanna skolafgift
Hanna sjungning
10 skålpund kött
Ett lass ved
3 skålpund sirap
3 skålpund socker

5
2
1
3
1

—
12
12
36
36
24
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1 skålpund caffe
Lagning af Hennes byxer
FIvässning af en sax
Hanna hårolja
Hanna hårband
2 kapper potatis

Riksdaler

Skilling

—
--

32
3
4
3
2
12

December:

Hanna skolafgift
Hanna till julklappar
1 qvarter ättika
John skolafgift
Henne skolafgift
Hanna sjungning o. 1/2 kast ved
1/2 stop fotogen o. kaka
Hanna spelning

5
2
—
5
4
6
—
4

—
4
—
24
24
20
24

1) Här några uppgifter om dåtida mynt-, mått- och viktvärden, jämförda
med nu gällande:
1 riksdaler = 48 skilling ung. = 1 krona.
1 skilling
= ung. 2 öre.
1 kappe
= 4,6 liter.
1 stop
= 1,3 liter = 4 qvarter.
1 qvarter = 0,33 liter.
I lispund = 20 skålpund = 8,5 kilogram.
1 skålpund = 0,42 kilogram.
1 kast (ved) = 3,2 kubikmeter.

Det var, som synes, i allmänhet låga pris på den tiden. T. ex. 1
lamm 2 r. 8 sk. (= kr. 2,16); 1 lispund (r= 8,5 kg) mjöl 2 r. 12 sk. (r kr.
2,24); 1 skålpund (= 0,42 kg) kaffe 32 sk. (= 64 öre, alltså 1 kg = kr.
1,50); »lagning av Hennes byxer» 3 sk. (= 6 öre) o. s. v. — mutatis mutandis.
Lekar och nöjen m. m.
Vid den på andra sidan om landsvägen liggande Hallute-parten, som
ägdes av en mycket vänlig lantbrukare, Jacob Eklund, funnos tre med
oss ungefär jämnåriga sorkar, vilka för övrigt alla senare utvandrade
till Amerika. De voro våra mest intima lekkamrater, och ibland hade vi
en del »rackartyg» för oss. Såsom exempel härpå må nämnas, att, när vi
fingo i uppdrag att föra »uxar» landsvägen fram till Stainhagen vid
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gränsen till Lau, vi togo oss det orådet före att, då vi hade hunnit förbi
gårdarna, vrida om »rumparna» på kräken och hetsa dem till fyrsprång,
varefter vi hade rätt svårt att hålla i »esar» (tömmarna) under den
stora farten. Detta tilltag var förstås »avholit» (särdeles) klandervärt,
särskilt som oxarna varit i arbete hela dagen, men det hade vi givetvis
ingen känsla för.
Ett annat utslag av djurplågeri, som vi utövade, var att fånga
»baingyl» (spigg) i små »bröiar» (grävda hålor i marken för vattnet).
Sedan vattnet genom kraftig omrörning blivit »drogut» (grumligt),
stuck° spiggen upp till ytan sina näbbar (de »näbbädä»), och då kunde
de med lätthet tagas med händerna — men till ingen nytta förstås.
Ett tredje slag av rackartyg, som dock förekom mera sällan, var att
»puttä en nättelkippä (brännässle-kvast) undar rumpu pa russ». Dessa
tryckte då svansarna hårt intill baken, varigenom svedan ökades, något
som hade till följd, att de slogo bak ut allt vad tygeln höll, och det tyckte
vi förstås var »skojigt».
Ett omtyckt nöje var att bevittna »sundning» (badning) av hästarna
i »gylar» inom den närliggande ån i Bastugärdet nedanför trädgården. I
kinkigare fall fästes tömmar på ömse sidor av »bajslä>> (betslet), för att
en man å vardera åbrinken skulle kunna dirigera den bångstyriga hästen,
som därigenom lättare kunde tvingas ner i »gylen». Uppför denna gick
det däremot i flygande fläng.
Bland lekar och idrotter, som vi bröder hade särskilt nöje och för
övrigt även nytta av, var främst pärkspel, men även varpkastning, bad,
åka isläggar (senare skridskor), åka »issnurra>> (slängkälke), »ro benis»
(åka kana) o. s. v. Kälkåkning var utesluten, enär det saknades backar,
likaså skidåkning, som då ännu icke var införd på Gotland. Bland andra
vinternöjen märktes att bygga snögubbar och leverera snöbollskrig,
varvid vi fingo känna på, att det »nygläde» (värkte) i fingertopparna.
Sommarlekar voro »otliä» (otaliga), såsom »tämä stäut>>, »ga pa styltar»,
»störtä stang», »takäs» (ta ryggkast), »huppä stikel», »huppä hagä», »drägä
hank», »rännä i kämp», »tälä gåimä» o. s. v. »Tälä gåimä» (kurragömma)
tillgick så, att den som »stod», d. v. s. skulle leta reda på de andra, hade
att »tälä» (räkna) till 100, innan han började söka. När han hade fått
sikte på någon eller några, var det att skynda tillbaka till »ståstället»
och spotta ut »tvi för» X, Y, Z o. s. v. Misslyckades han genom att alla
de andra kommo före till ståstället, fick han stå om, i annat fall tillkom
att »stå» den, som sist hade »tviats». Särskilt nöjsamt var att »huppä
fjäl», vilket tillgick så, att man ställde sig en på vardera ytterändan
av en på en låg kubbe lagd, stadig >>gyssel-fjäl>> (två intill varandra fogade
plankor som tjänstgjorde såsom sidor på en gödselvagn) eller en bred
vanlig planka och sedan började så smått hoppa varannan gång, med
påföljd att man studsade allt högre upp (till en meter eller mer) över
underlaget genom att nedslagen blevo allt kraftigare. 1 denna lek var
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syster Hanna, fastän låghalt, mycket skicklig. Någon gång hände, att
man lagade så, att man vid nedslaget kom litet på »skaiven» (sned),
vilket kunde ha till följd, att motparten föll till marken.
Dessa och andra nöjen idkades ofta tillsammans med de tre förut
nämnda sorkarna Eklund. Vi voro nästan dagligen tillsamman. Bl. a.
badade vi ibland timvis i deras »gyl» (göl) i ån, varför vi tidigt lärde oss
simma. Bollspel av flera slag idkades flitigt: dels »bäddring», dels »väggpärk» samt »puttpärk» = »frampärk» och »bakpärk».1 När vi och »astu»
<grannens) sorkar spelade pärk på deras gård, och det hände, att bollen kom
in i den närliggande, av en del buskar och högt gräs bevinrna trädgården,
fick den, som slagit bollen dit, hämta densamma. För att då skydda sig
emot ormbett, läste han med högan röst: »Ärm, stårm, äld i busken, bitar
-du mi', så brännar ja' di'», vilket upprepades, tills man åter var i säkerhet på pärkplanen.
På vår storgård idkade talrika »närkar» (När-bor) under den varmare årstiden pärkspel varje söndag, då vädret icke lade hinder i vägen.
Mest förekom fram-pärk, och i regel tävlade »gubbar» (gifta karlar) mot
drängar (ogifta). Det var ofta verkliga nappatag, och någon gång kunde
uppstå häftiga dispyter om, på vilken punkt »kasen» (stället där bollen
blev liggande »död» mellan bakstickan och stöten) skulle utmärkas. När
bollen råkade — om än aldrig så litet — »sveidä» (träffa) någon bland
motspelarna, vart den även »död». Bland spelarna voro många mycket
skickliga, och en av dem, lantbrukaren och fiskaren Ole Wiman, en bra
:»vikingatyp», avbildas här (fig. 14). Spelare, som voro »kajtlassar» (vänster1) En god beskrivning på bl. a. dessa olika slags bollspel finnes i Nordisk
Familjebok, 3:e bandet, sid. 1015-1018, av år 1905, samt i C. J. Bergmans
bekanta »Gotländska skildringar och minnen», där f. ö. talrika andra idrotter
samt lekar behandlas m. el. m. utförligt. Här förtjänar citeras, vad M. Klintberg i sin förträffliga uppsats »Spridda drag ur den gotländska allmogens lif»,
1914, i kap. Höskörden, sid. 18, bl. a. säger om det gotländska pärkspelet:
»Pärkspelet, kanske företrädesvis frampärken, ser just ingenting ut för den
oinvigde, men för en öfvad pärkspelare är det den trefligaste, friskaste, mångsidigaste och mest härdande på samma gång som den mest ofarliga bland idrottsöfningar. Vissa tider har det beklagligtvis legat nere, men det har tagit upp sig
igen och vore värdt att spridas och öfvas i alla landsändar såsom nationalspel.»
Det är så sant, som det är sagt. Mosse var själv en styv pärkspelare. Detsamma
var fallet med bror John, som tog livlig del i Visby bollklubbs verksamhet.
Vid en tävling 1881 mellan ett lag från denna klubb och ett annat från läroverket fungerade han som pärkkarl för det förra laget och jag för det senare,
vilket segrade. Det kännes bittert för gamla gutar, att pärkspelet har fått stå
tillbaka för fotbollapelet. En renässans till förmån för det förra tyckes dess
bättre vara på väg, tack vare bl. a. skollärare R. Dahlgrens i Stånga intresserade arbete för saken.
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hänta), voro särskilt styva i att >>skajvä» (slå bollen i sned riktning),
vilket var spännande.
Nöjsamt var att i Haltareäng eller Haltare »håjgarden», vilken
arrenderades av far och Wallander, vara med om slåtteröl och då vid
»aut'ndag» (kafferast på e. m.) se på de lekar och andra upptåg, som
»slet-» (slåtter-) folket hade för sig, såsom >>sparkä rövkrok», >>drägä krokfingar» (fingerkrok), »tämä stäut», »drägä hank» o. s. v. Särskilt lustigt
var att se »stukklä», vilket tillgick så, att en dräng tog fast i en piga
och med henne i famnen rullade iväg utför en sluttning. Ett annat
uppskattat nöje var, att, likaledes i Haltareäng, tidigt på sommaren
göra vispar. Därvid slogo flera familjer sig tillsammans och medförde
kaffe med dopp, saft m. m. John och jag brukade då roa oss med att
klättra upp i »tuppen» (toppen) på en halvstor, helst något lutande björk
och med ett stadigt tag i stammen slänga oss ut i rymden samt, sedan vi
nått marken, gunga upp och ned. Rätt vanligt vid dylika tillfällen var,
att sorkarna fingo »maurar (myror) pa !milen», något som orsakade
häftig sveda och följdes av illtjut, tills någon bland kvinnfolken skyndade
till och befriade honom från de myrsyre-alstrande plågoandarna.
Ett evenemang för oss sorkar var att vid »bryllaup» (bröllop) och en
del andra högtidliga tillfällen »kimbä» (med halvstora stenar slå på kyrkklockan i tornet).
Nöjsamt var även att i större eller mindre sällskap >>plukkä blåbär» i
Lau socken tillhörande Kaupare hagä i närheten av sockengränsen. Då
fick man bland annat »målade läppar», men av annan art och färg än
många nutida kvinnors! »Go'are» voro »röibär» (smultron) och »naikar»
(backsmultron), vilka plockades bl. a. på Lan backar. Blåbär och röibär
med mjölk (»blåbärskas» resp. »röibärskas») senterades mycket.
Förut har framhållits de svårigheter, vilka bl. a. vägarnas dåliga
beskaffenhet medförde särskilt vår och höst vid resor, med skjuts till
och från Visby.
Nu närmast skall jag skildra en resa 1869 från Visby till Hallute, då
det förut nämnda skolhushållet av sex ungdomar jämte pigan och en
dräng företogo hemresan till jul. Ungdomarna »inlastades» vid Specksgränd på en »häckbotten» och bäddades i sängkläder. Skjutsen avgick
till konsul C. L. Ekmans gård vid Hästgatan nära Wailers plats, där vi
»avlastades» i snön (!) för att lämna plats åt en hel del handelsvaror,
varefter vi åter inbäddades. Sedan gick färden på god »slädväg» till
Hägvalds i Vänge, en sträcka av nära 3 mil, där, som väl var, drängen
hade sin fästmö och därför gjorde ett något längre uppehåll. Vi voro
då mycket frusna, men »upptinades» av het svagdricka, som fästmön
var vänlig göra i ordning. Resan fortsatte så de återstående 2 V, milen,
men när vi äntligen hade kommit fram emot infartsvägen (allen) till
Hallute, var där »barväg», varför skjutsen måste stoppa för utbyte av de
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Fig. 14. Ole Wiman. (Obs. spetsplogen.) Foto förf. 1895.
trötta hästarna mot oxar, som drängen hämtade från hemmet, dit skjutsen sedan kunde fortsätta. Vi voro då rätt så medtagna, men kryade på
oss genom den behandling, vi rönte hos far och mor. Dess bättre fick
ingen av oss något men av färden. Det var tydligtvis »gutt grant» (gry)
i ungdomsskaran! Det gällde på den tiden att inte >>tappä tåisten»
(tappa sugen = egentligen sluta idissla om t. ex. nötkreatur).
En annan resa — från När till Visby — hade i huvudsak följande
förlopp. Det var vid påsken, troligen 1876. Morbror Masse hade fått åka
till Fie i Lan från Visby med vår skjuts, och nu skulle han bjuda mig
på skjuts efter påsklovet. Skjutsen tillhörde min förut nämnde »fiskarevän» Thomas Nyman, vilken hade en liten häst och d:o vagn, varmed
han f. ö. brukade kuska en och annan provryttare, som besökte far.
Masse skötte tömmarna, och det gick raskt undan, tills vi kommo fram
på haiden mellan Buttle och Vänge, men då var hästen så utpumpad,
att han stannade och ej kunde förmås fortsätta oaktat bruk av »sveipu»
(piskan). Masse, som icke hade tagit detta i beräkning utan kört friskt
undan, blev otålig, och först sedan vi »päustät upp» en stund och gubben
Thomas fått stiga av och gå bredvid vagnen, kunde vi fortsätta, men
blott i skritt den 3 km långa vägen fram till gästgivaregården Kyrkljuves i Vänge. Här togo vi in, fingo mat åt både oss och hästen, varför
vi kryade på oss >>yms'dairä» (allesammans) rätt så bra. Som Masse ansåg
sig tvungen att vara i Visby vid skolans början morgonen därpå, tog han
gästgivareskjuts och for iväg, lämnande oss andra kvar för att efter ett
par timmars uppehåll fortsätta färden. Som det här i trakten och enligt
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utsago även norr ut var »slädväg», fingo vi låna en liten släde, och med
den gick färden bra nog, tills vi hade kommit fram ett stycke på haiden
mellan Svajde-vät i Follingbo och Skrubbs tomt, då vi mötte från Visby
kommande skjutsar med mer eller mindre fulla, stojande bönder. Detta
hade till följd, att vår hästkrake föll i sken, och vi hamnade i diket. Detta
var dess bättre mycket grunt, och som släden välte, kunde gubben hejda
hästen och vi snart nog fortsätta färden.
En tredje resa, även denna mellan När och Visby, som också förtjänar omtalas, närmast på grund av den långa tid en sådan kunde kräva,
försiggick likaledes på en häckbotten, varvid fanjunkaren Romdahl,
som hade två små russ, stod för rusthållet. Jämte honom deltog° i
färden den nedan nämnde Karl Husander samt hans mor (dotter till
Romdahl) och syster, och på det stora lasset ingick bl. a. en soffa, vari
vi fyra sutto, men blott stundvis, ty väglaget var dåligt och schäsen väl
tung för de små »krakarna». Detta gjorde, att särskilt »Kalle Hus» och
jag promenerade en stor del av vägen. Denna resa de 5 1/2 milen tog en
tid av ej mindre än 14 1/. timmar!
Bland kortare resor förtjänar främst nämnas sådana med slädar
till julottan, där särskilda bänkar funnos för varje byalag. Julafton och
särskilt julklappsutdelningen i belysning av julgranen med de många
ljusen emotsågs av oss barn med stor spänning. Julafton fingo tjänarna
intaga sin middagsmåltid tillsammans med familjen. Då fingo vi bl. a.
»duppä i gröitu». Vi ungdomar gjorde upp med drängarna om att »åka i
ring» (företaga slädturer) på juldagen. Nyårsafton sköts förstås »gamble»året bort. Detta gjordes av drängarna runt huset. Stor spänning rådde
även vid våra födelsedagar, då »tuppen värpte» större eller mindre högar
av presenter och »goddagar» på födelsedagsbordet.
Ett par gånger om sommaren foro vi till den präktiga källan vid
Laubackarnas östra fot, där vi »bryggde* sockerdricka. Far talade ibland
om, att han skulle draga en ledning därifrån till Hallute, en sträcka av
3 1/2 km fågelvägen. Detta projekt blev dock skrinlagt. Ännu då flöt
vattnet i en urgröpt öppen trädstam, som mynnade i en lång och stor
»vatt'nkoilä» (ho) eller »haggvann», där hästarna tyckte om att »vattnas». (För omkring 25 år sedan tilläts tyvärr en person bygga en anskrämlig cement-tillställning över källan.)
Det umgänge, familjen hade inom socknen, bestod i huvudsak av
följande familjer: mors far och mor samt många syskon i prästgården;
familjen Högstadius, Hamnegården (se förut); sjökaptenen, ostindiefararen C. F. Wallander, som var född vid Pilgårds i När, och hans fru
Margarete, född Allerding från Göteborg (fig. 15) med tre barn, boende i
Hallute-parten norr om kyrkan; fru Lotten Husander med två barn,
en av dem sonen Karl, senare kyrkoherde i Stenkumla; prosten i När,
utnämnd 1882, J. N. Karlström med fru, han en gemytlig och »puss-
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Fig. 15. Herrskapet Wallander.
rolig» (putslustig) mani; folkskolläraren och fru Karl Gahnström, han
en fin man och skicklig jägare, vilken jag någon gång fick åtfölja på jakt,
bl. a. i den då ännu ej utdikade, fågelrika Laus myr (se fig. 1); dock blev
jag aldrig någon styv jägare, men samlade ägg och, senare, stoppade
fåglar.2 Vid sökandet efter ägg raserades alltid »krakraidar» (kråkbo).
Till umgänget hörde vidare fyrfolket på Närsholm: fyrmästaren J. A.
Engeström med fru, han en gemytlig f. d. sjökapten, samt fyrvaktaren
Victor Berggren, sedermera gift med Emil Krokstedts syster Ellen.
När han vid ett tillfälle höll på med konfirmationsundervisning i prästgården och råttorna grassera& på loftet, lär han ha utropat: »Naj hör, nu har
råttorna bassöh (barndop)!
Då en gång ett finskt fartyg, bärande namnet *Onnb, hade strandat vid
kusten av När, och far kom ombord för att vara kaptenen behjälplig med att
ordna med bärgningen av detsamma, följde denne med hem och hade med sig
sin hund, en svart spets med samma namn som fartyget. Far och kaptenen foro
sedan till Visby, medan hunden fick stanna kvar. Dagen därpå var han försvunnen; han hade sprungit till Visby och där sökt upp sin herre! Vi finge
sedan behålla Onni, som snart nog blev hemtam och var oss till stor nytta och
glädje. Jag tog honom ibland med på jakt, men som jakthund var han ej vidare
lämplig.
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Hos dessa sistnämnda tillbringade John, Krokstedt och jag många trevliga stunder.
Utanför socknen ägde umgänge rum med kronolänsman J. A. Lindström och hans fru Gustafva (Stava) Ulrika Pauline (f. 1840, d. 1930),
syster till far, samt deras barn. Familjen bodde vid Domararve i öja,
och dit ställdes färden årligen vid midsommar (Lindströms födelsedag) i
»lövhäck», varvid besöket utsträcktes till ett par tre dagar. Dessa färder
emotsågos städse med livligt intresse av oss alla, och det var även verkliga klang- och jubeldagar, mottagna som vi alltid blevo med »varma
servetter». Under dessa besök hälsade vi på bl. a. en annan av fars systrar, Carolina (Lina), som förestod den förut nämnde konsul Baeckströms
hem, där påfåglar, pärlhöns, hjortar m. m. väckte ett livligt intresse
särskilt hos oss yngre. Vid dessa öja-besök sammanträffade vi även
dels med en tredje av fars systrar, Frederique (Dika), g. m. färgaren
Christian Krokstedt, en äldre broder till svåger Emil, dels också med
fars broder Carl, handlande i Hamra.
Andra »utsoknes», med vilka umgänge ägde rum, voro förnämligast
fars yngste bror Svante Munthe (f. 1843, d. 1928) och hans fru, Louise
(f. 1853, d. 1921), dotter i den förut nämnda familjen Wallander; vidare
den norskf ödde sjökaptenen Gabriel Holst, som, sedan hans fartyg hade
strandat utanför Ljugarn, blev svensk medborgare och gifte sig med
Anne-Marie Lutteman; hennes far köpmannen Adolf Lutteman samt
tullinspektoren S. J. Lilja och fru, samtliga på Ljugarn. Dit foro ibland
sommartiden far tillsammans med bl. a. folkskolläraren Gahnström,
bror John och mig för att i sällskap med de nämnda Ljugarnsherrarna
spela käglor på den bana, som dessa hade byggt.
Bland gäster, som för övrigt mottogos hos oss sommartiden, må
nämnas från Visby: konsul Lars Arweson med fru Selma, mors syster
(f. 1853, d. 1904), samt deras äldre barn: Hermanna, Jacques och Carl,
som till exempel 1876 stannade ett par veckor (se fig. 8 och 9), och med
vilka vi äldre barn roade oss genom att spela krocket, kasta varpa, spela
pärk o. s. v.; vidare, ehuru mera sällan, mors kusin konsul Carl L. Ekman
och hans fru, Emelie, f. Möller.
Ett något längre besök hade vi sommaren 1872 av då nyutnämnde
kyrkoherden i När, Karl Julius Norrby, och hans fru, änkefru Jane Tengberg, f. Miller (f. 1822) från Skottland. De bodde hos oss några veckor,
medan prästgårdens reparation pågick. Han var en imponerande personlighet både till det inre och yttre, hon måhända i det förra hänseendet, men till det yttre åter en obetydlig liten gumma, som »innäsade»
mycket snus, något som visst ansågs vara nyttigt för ögonen på den
tiden. Hon var förstyret för prästgårdens jordbruk och hade till den
ändan många överläggningar med far. En »historia» må i detta sammanhang nämnas. När vid ett tillfälle en lantbrukare besökte Norrby och
anhöll att få låna prästgårdens oxar, lär han ha gått och sagt till sin maka,
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Fig. 16. Hallute från storgården juni 1893. Foto förf. (Krokstedts hade vid
tillfället besök av mor, familjen Lindström, öja, systrarna Hildur och Helja
Munthe samt geologen Axel Jessen, Köpenhamn.) Vid pumpen Karl-Gustaf
Krokstedt, då 8 år, sedermera kapten i flottan och vid flygvapnet. Förolyckades 1918 tillsammans med Carl Cederström under flygning till Finland.

att personen i fråga önskade »låna mina oxår», vartill hon genmälde:
»våra oxar menar du väl». Vid ett senare tillfälle passade han på att
— kommande med sina söndriga byxor — »hämnas» genom att bedja
henne »laga våra byxor». En annan historia, som anknyter till Norrby,
har omtalats av morbror Masse. För honom berättade en talför bonde
från Fie i Lau ungefär följande: »Ja' var pa väg haim fran patron Munthe
pa När u hadd' fat a par säupar, så'tt ja' var lejksum leit' modnes. Sum
magistan vait, har ja' ont i dain bainä — de jär den där olykkliä ryggmatisten vait ja. Bäst sum ja' gikk, fikk ja' håir' prästen kum läggnes
mä sin hailtäkkan, u när han hadd' kum i fatt mi', så håjtäd' ja' till
drängen, att han skudd' stännä, u de gärd' han; u kan magistan tänk'
si': ja' fikk kleiv' in till prästen i hailtäkkan! Men da hadd' han finstrar
ypnä, u päuken vidd' int' bättar ha de', än ja' kom till sit' pa vädarseidu
u prästen kännd' brännveinslukti! Da gynnt' han predeikä u sägd',
att ja' skudd' ga in pa nyktarhaiti. Men da blai ja' argar u sägd' han a
go' biskening, att ja' har en säup haimä, tar sjalvar en säup u gir drängar
u en säup, när de' kan bihöväs, så'tt pa nyktarhaiti gar ja' da aldri' in!» —
(översättning till rikssvenska: Jag var på väg hem från patron Munthe
på När och hade fått ett par supar, så att jag var liksom litet uppspelt.
Som magistern vet, har jag ont i det ena benet — det är den där olyckliga
8 - 48162 Svenska Landsmål 1948
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reumatismen, vet ja —. Bäst som jag gick, fick jag höra prästen komma
farande med sin heltäckare, och när han hade kommit ifatt mig, så hytte
jag åt drängen, att han skulle stanna, och det gjorde han; och kan magistern tänka sig: jag fick kliva in till präst9n i heltäckarn! Men då hade
han fönstren öppna, och fan ville icke bättre ha det, än att jag kom att
sitta på vädersidan och prästen kände brännvinslukten! Då begynte
han predika och sade, att jag skulle gå in på nykterheten. Men då blev
jag arg och sade honom ett gott besked, att jag har en sup hemma, tar
själv en sup och ger drängarna också en sup, när det kan behövas, så
att på nykterheten går jag då aldrig in!)
När det hos oss på pianot spelades upp till dans, tog herrskapet
Norrby farväl.
Vid fester i prästgården under Klintbergs tid förekom emellanåt
också dans, och vid ett sådant tillfälle i vår sal lär bror John såsom liten
pys ha råkat komma med i dansens virvlar och »försvunnit». Mor skall
då ha utropat ungefär så: »Men var i all världen har sorken ta't vägen?»
Lösningen på gåtan blev till allmänt jubel den, att han hade råkat komma
in under faster Dikas krinolin. — Vid ett annat tillfälle, då morbror Masse
var närvarande, fingo vi sorkar upprepade gånger gå över salsgolvet och
lära oss »bukkä» (buga) vackert för honom.
Förutom olika slags danser, såsom vals, polka, polska, hambo och
gotlandskadrilj, förekommo många nöjen dels inomhus: dans-, ringoch gissningslekar, såsom »Skära, skära havre», »Väva valman, »Flickan
hon går i ringen med röda gullband», »Tag en annan, tag en annan, som
jag», »Tjuven, tjuven skall du heta för du stal min lilla vän», »Gömma
ringen», »Leka blindbock» o. s. v. samt — sorkar emellan — »spännä
körkä», »takäs» (ta ryggkast), dels utomhus: »Sista paret ut», »Ankleken»,
»Dridden», »Basken» (datten), »Långbo» o. s. v. En del av danserna och
lekarna förekommo särskilt midsommarafton kring och i närheten av
majstången, vilken restes på storgården.
Även kortspel förekom, varvid de äldre vanligtvis spelade priffe,
ibland även »marjas» ( = »bondtolva»), kille och »brus» [se härom Nils
Lithberg, »Brus. Ett gotländskt kortspel» (i Nordiskt Folkminne, tillägn.
C. W. v. Sydow 1928)], medan ungdomen spelade »femkort» (flickorna
om pojkar och pojkarna om flickor) o. s. v.
»N yt-la ik a r.» (Lek med hasselnötter vid jul.)
En nöt tages under ett finger, och näven knytes. Så säger A: »Mitt
svin går till skogs». Motspelaren (B) säger: »Mitt med». A: »Vilken buske
bökar det under?» B: »Den som bäst är» och pekar så på det finger,
under vilket han tror, att nöten ligger. Lyckas det, får han nöten,
misslyckas det, får han lägga dit en nöt. Detta kan »i vidrigaste fall»
upprepas, tills rätt finger hittats. (Detta är vanligen fallet, då nöten
lägges under tummen.)
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Ett antal nötter, t. ex. 10, tages i ena handen av A, som säger:
»Karlskoga»; B. svarar: »Hamra»; A: »Hur många?» B gissar t. ex. 7.
A: »7 ifrån» (borttages), »hur många kvar?» B gissar t. ex. 3 och får dem,
men gissar han t. ex. 5, får han öka antalet med 2.
Och så till sist ännu en lek.
Några barn lägga var sitt pekfinger på en »farbrors» ben, varefter
denne pekar på de resp. fingrarna i tur och ordning och säger (med inblandning av gammalgutniska): »Tippel, tippel tinä, allä hynsen minä,
gå i bondens ladä, gör stor skadä, vipp, vapp källartrapp, vem skall
först till dörren gå, gack.» Det barn, på vars finger »gack» slutar, går till
dörren, varefter »farbror* säger: »011e, 011e kum haim, vill du ridä eller
vill du gå?» I regel svaras då förstås: »Ja' vill rida, om ja' kan få.» Så
frågas: »Vill du ridä på grållen eller på svarten?» Sedan svaret avgivits,
går »farbror» och hämtar den lycklige vinnaren på sin rygg eller axlar
och skumpar iväg till utgångsstället. (Denna lek har jag många gånger
roat mina barn och barnbarn med.)
En visa om kråkan, som jag hörde, meddelas här.
Krakveisu.
Ein jägare läggde si nidar pa knei,
Sjung fallera, sjung fallera, sjung fallerallala,
U skjaut a krakä i haugaste trei,
Sjung fallera, sjung fallera, sjung fallerallala.
Av skreivä de gärde han siglande skipp,
De stösste skipp sum pa Katthave gick.
——
3. Av näbben de gärde han skrivpennar av,
——
så att var u ein skrivare fick si a par.
——
4. Av tarmar de gärde han esar äutav,
——
så att var u ein akare fick si a par.
——
5. Av sinar de gärde han sveipsnärtar av,
——
så att var u ein sårkståit han fick si a par.
——
6. Av baini de gärde han låtpeipar av,
——
så att var u ein spelman han fick si a par.
——
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7. Av klauar de gärde han dynggraipar av,
——
så att var u ein bonde han fick si a par.
——
8. Av stjärten de gärde han solfjädrar av,
——
så att var u amn mamsäll ha fick si a par.
——
9. Av augu de gärde han brillar äutav,
——
så att var u amn källing ha fick si a par,
——
10. U kytä de saltes i tunnar u kar,
——
föräut'n amn säurstaik sum gåimdes till Far.
——
11. Den kraku var nytti till mange slags ting,
——
u rövi fick skrädda'n till veigselring.
Sjung fallera, sjung fallera, sjung fallerallala!
Slutord.
Under de år, då morbror Masse låg i Lau för studier av Lau-målet,
samlade han ofta petrifikater på Lau backar, där givande lokaler för
bl. a. intressanta sådana funnos. Jag hjälpte honom därvid emellanåt,
och det var nog därigenom, jag fick den »stenpassion», som sedan har
hållit i sig!
Till slut kan nämnas, att far var förstyre för en >wattensag>>, som var
anlagd vid Närsån mellan Laus myr och Närs kyrka. Malning av säd
verkställdes i en »vattenkvänn» närmare kyrkan.
Bland uppdrag inom socknen, som far hade, förtjänar i första rummet
nämnas, att han var kommunalordförande.
Av det sagda torde vara uppenbart, att det fordrades mycket och
väl organiserat arbete och goda insikter för att sköta och övervaka icke
blott affärsrörelsen utan även de många och ofta krävande såväl yttre
som inre göromålen. Lanthandel i förening med ett mindre jordbruk
var tydligtvis en lycklig kombination. Och jag kan utan tvekan våga
det påståendet, att både far och mor, arbetsmärmiskor som de voro,
klarade sina uppgifter på ett i stort sett mönstergillt vis. De voro goda
och rättskaffens samt åtnjöto allmän uppskattning. Det var på den
tiden icke 8 timmars arbetsdag, men det oaktat tror jag inte, att tjänarna
någonsin klagade.
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Det var säkert efter många betänkligheter, mina föräldrar 1878
beslöto sig för att flytta till Visby och där börja så att säga ett nytt liv
med bl. a. ny handelsrörelse. Denna genomgripande förändring blev far
så övermäktig, att han snart efter flyttningen gick bort, endast 51 år
gammal.
John, då blott 20 år, fick nu ta vid, till en början med en kompanjon
som medhjälpare; men den ansvarsfulla uppgiften klarade han fint. Han
överlät snart diversehandeln och koncentrerade sig på andra uppgifter,
först handel med spannmål och trävaror, samt blev sedan den drivande
kraften i följande bolag: Visby—Hallvards järnväg, det på silurisk lera
baserade tegelbruket i Havdhem, vars initiativtagare var svågern Nils
Broander, och tillsammans med denne, Krokstedt och bror Lars, en nyanlagd gård i den utdikade Laus myr. Vidare inköpte och skötte han utmärkt Stenstu egendom i Västerhejde, där familjen tillbringade somrarna
och gästfriheten blommade.
Hallute övertogs, som nämnts, 1878 av Krokstedt, vår svåger sedan
1882. Han utarrenderade emellertid större delen av jorden och lät snart
nog riva alla hus med undantag av manbyggnaden och bodlokalen (se fig.
16), vilken för övrigt senare utbyttes emot en ny, som förlades ute vid
landsvägen, blott omkring 100 m från gården, byggde en ny ladugård
inom storgårdens östra del samt inredde ett par gästrum på loftet till
manbyggnaden, vilka behövdes i det gästfria hemmet.
Stockholm i april 1948.

Henr. Munthe.
Innehåll.
Inledning
Personhistoriska data
Hallute-gårdens byggnader m. m
Jordbruk, hushållning m. m
Lekar och nöjen m. m.
Slutord
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Tillägg till Folklekar från Västergötland,
samlade av Sven Lampa.
(Sv. Landsm. XIX. 1.)
Då den senare delen av SVEN LAMPAS Folklekar från Västergötland
publicerades i Svenska Landsmål med tryckåren 1908-1934 på titelbladet, hade den hängivne kännaren och samlaren av hembygdens minnen redan i många år varit av svår ohälsa förhindrad att lägga hand
vid arbetet. Uppdraget att föra detta till slut var givet till hans landsman och like i kärleken till Västergötland, JOHAN GÖTLIND. Man hade
med bekymmer funnit, att ett femtiotal nummer av Lampas samlingar
på obekant sätt spårlöst försvunnit. Götlind fick försöka att i möjligaste mån fylla luckan med tillgängligt material. Om sitt tillvägagångssätt därvid har han berättat i ett tillägg till det Efterord, som
Lampa hunnit skriva, innan han för alltid nedlade pennan. Härigenom
kom emellertid samlingen att delvis få ett helt annat innehåll, än Lampa
avsett, en illustration till det fragmentariska, som på grund av sjukdomen kom att prägla hans livsverk. Exempelvis kan nämnas, att den i
Lampas förord lämnade uppgiften om en dansbeskrivning på Gäsenemål kommit att hänga i luften, emedan denna skildring hör till det
parti, som försvunnit. Nu, i november 1947, har emellertid helt oväntat det bortkomna återfunnits i tryckeriet, dit det måste ha kommit
med andra papper från professor J. A. Lundell. Det kunde vara önskvärt, att det återfunna trycktes in extenso, i den mån det icke kommit med vid Götlinds rekonstruktion. Det »tioårsjubileum», varom
Lampa skämtade, då den år 1898 påbörjade tryckningen av de första
sju arken blev färdig 1908, hade då förbytts i ett femtioårsjubileum.
Emellertid kan under nuvarande förhållanden en fullständig publicering icke komma i fråga. Man får nöja sig med en förteckning av de
återfunna numren, jämte den ovan nämnda skildringen på Gäsenemål.
De, kanske icke definitiva, nummer, som Lampa satt på lekarna, äro
här bibehållna. I nedanstående lista utmärker ett x, att melodi finns
i samlingen, och ett +, att en beskrivning av leken är bifogad i Lampas manuskript. En siffra inom parentes, ( ), utmärker, att den ifrågavarande leken är bland de nummer, som av Götlind satts in i samlingen.
Det var en lördagsafton jag gick åt ängen grön. x +
Och viljen I veta och viljen I förstå, hur bönderna bruka så havre?
(Arwidsson Forns. III s. 326.)
Jägarn har ett hurtigt mod (Arw. III s. 335).
Och tacka far min för gåvan din, som du har redan funnit.
Jag gick mig ut uti ängen gröna.
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Så resom vi till Jova. +
Såg du gubben, som hade hatten? +
359 A (352). Kom, kom fager unger sven. x +
359 B (352). Kom, kom, sköne unger sven (sköna unga mö).
359 C. Kom, kom, min lilla vän, låt oss hoppa.
360 A (353). Klara solen på blåa himmelen lyser. x +
360 B. Klara stjärnor på himlan blå de lyser.
361 A (354). Hå, hå, frimodiga gosse (flicka). x +. (Arw. III s. 345).
361 B. Dito.
361 C. Se här, frimodige gosse.
362 A (355). Se, hur många vi här gå. x +
362 B. Dito.
362 C. Dito.
362 D. Här dansar jag med min lilla vän.
363 A. Jag gick mig ut till att spatsera. x + (Arw. III s. 222)
363 B. Jag gick mig ut i gräset gröna.
364 A (356). Det gick ett par gubbar (gummor) i snöfall. x +
364 B. Där gingo två gubbar i snöfall — trall!
364 C. Det gick två käringar (gubbar) i ett snöfall, trallallala.
365 A (365). Flickorna (gossarna) gå i ringen med röda gullband. x +
365 B. Variant.
366 A (362). Skära havre. x +
366 B. Dito.
366 C. Dito.
366 D. Dito.
367. Hattar hattar ha vi köpt. x +
368.k Kliv raskt över isen. x +
369. Jag gick mig ut på Villmanstrand. +
370 (366). Domaredansen. +
371 A. »Söster salia sösterson, allra käraste söster.» +
371 B. Syster, syster sälla, följ mig över älla.
371 C. Och Sara tog sin knippeldyna.
371 D. Bygga, bygga brona med stolpar och stenar.
372 A. Det går en sådant underligt djur uti vår herres hage.
372 B. Variant.
Danslekar utan ring (beskrivn.).
Gustavs skål (»Kopparslagarn»).
375 A. Hopp, mor Annika. x +
375 B. »Monfarino»: Lunka på, lunka på.
376 A. Uppför källebacke.
376 B. Uti Vallehärad.
377. Så resom vi till Amerika. +
378 A. Nu resa vi till Brämen. +
378 B. Före gångar jag med bröderna mina.
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378 C. I Bremen har jag varit.
379. Adam hade sju söner (Arw. III s. 195). x
380 A (367). Tjuv och tjuv det skall du heta. x +
380 B. »Palta ledsamt» eller »Stjäla makar».
380 C. »Bo i världen.»
380 D. »Palta ledsamt.»
381 A (370). Väva vadmal. x +
381 B. Variant.
382 A. Jag fattig änka, jag måste gå med många döttrar och ingen
måg. x (Arw. III s. 172).
382 B. Variant.
383 A. Nigarepolska (beskrivning).
383 B. Dito: En liten tid vi leva här.
Hopp lustigt (beskr.).
Klappgalopp (beskr.).
386 A. Om dans (på Gäsenemål) — se nedan.
386 B. Fyramannapolska (beskr.).
Klappvals (beskr.). x
Tantoli.
Stenbocken (beskr.).
390 A. Dansa stopp: Du skåning, du skåning. +
390 B. Variant.
390 C. Variant.
Blekarn: En tum och två tum.
Pålskor, trallar (beskrivn.).
393 A. Uti Vallehärad (Faleböjda). x
393 B. Variant.
393 C. Variant.
394 A. Skulle ut och åka, spände för en kråka. x
394 B. Prästens gamla kråka skulle ut och åka.
Det satt en katt i en enebuske vid vägen.
Du är för liten att gifta dig, stacka liten.
Kissen är på vind, skriker och vill in.
Det sprang en liten gosse över tån.
399 A. Den lille gossen på Kvarnebacken.
399 B. Variant.
400. I den backalyckan, i den tassamarken.
Om dans.
(På Gäsene-mål av G. A. ALSTRÖM.)
För att en sa kunna gå på lekstuver å ha rolit ä dä la inte vart ante
kunna båe dansa å valsa å gå polkätta, å mer te ändå; för iblann
bär dä la te att daj går ängelske treppen älle kadrillen älle noket
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aent i dän vägen. Då fenns många slag utå danser; mäst å öftest dansa
daj la ändå polske, slängpolske älle fira, å valsa, anta gamle
älle nye valsen mä dubbla älle inkla steg. Te å gå polkätta ä allt
bra rolit, bara en kan, man dä ä svårt, så tösera vella inte järna dansa,
om daj inte ä slängda, för dä kan annars hända, om inte pojken ä tess
vatare å hålla i, att dä bär illa te, så daj dansa ikoll, å dä ä så faseli
förargelit, för daj grina ot en. Blekingen ä en dans som går bra; en
sa vara två å ta varandra i händera å sätta föttera tätt ihop å luta se
bakut å så snurra runtikring; summa kalla't ug te å stöta peper.
Ängelske treppen gå daj inte så ofta nu sum förr; man annars ä
dä en rolir dans sum inte ä så gor te å beskriva, sa ja sega. En sa hoppa
å kasta bena bakför å över varandra, sina en har ställt upp se i två raer
mett imot varandra, å så sa'n mötas å gå förbi varandra nära på sum
i kadrillen. Hallänningen gå daj ug iblann, man ja minns inte,
hure dä ä, um dä inte ä däsamma sum summa kalla te gå älle dansa
stopp. Sina ha daj alla ringdansera å ta te, mäna speleman pustar,
bara tösera vella sjonga: Här dansar'a mä lella vännen min, Fleckorna
gå i ringen, Så gingo två gubbar i snöfall. Te polkätta sjonga daj
iblann: Här dansar'a masurka, först på klacken å så på tåa. En dans
kallas te å gå Hammarström, ätter dän visa låter sum daj sjonga.
Väva valmar förekommer ofta. Klappedansen går så te att en
ställer upp se par um par å en änker frammante. Dänne klappar i händera för te å få sek a maka, å då springer dän sista tösa fram i takt
ätter sum daj sjonga, å änkern tar imot'a, å daj dansa å bakum hela
sällskapet å runtumkring tess daj komma frammante ijen, dar daj
ställa sek te dä blir deras tur ijen, änna likadant sum i änkeleken.
En lek sum daj summastäss kalla korum går te mäst på samma vis.
Hambo älle varmlänningen dansas så att pojken tar en näsduk um
livet på tösa, å hu lägger sina händer på hasa aksler, å sina dansa daj
mäst likadant sum i gamle valsen. Nigarn kalla summa en lek sum
jares iblann på dä vist att två unner sång springa fram å dän ene niger
för en utå daj sum seta; dänne niger ijen, dän andre vänner sek um å
niger ot dän sum ä bakätter. Dänne springer sina före å niger för noken nur, um dä ä en pojk för ena tös å tvartum, var ätter dä går te ijen
på samma vis mä niging å bokking, å daj sum ä i dän andre äen springa
före å niga å bua upp, tess allihopa ä i aj ra, sum unner sång springer
ut å in ijonum döra.

Samuel Landtmanson.
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Den folkloristiska forskningen i Sverige
1946-1948.
Rapport till det nionde nordiska folklivs- och folkminnesforskarmötet
i Stockholm och Uppsala den 5-8 september 1948.
Den »kulturella upprustningen» i Sverige under de tre efterkrigsår,
som nu förflutit, har även för våra folktraclitionssamlande institutioner
medfört en tillfällig förbättring i deras ekonomi, som i sin tur möjliggjort en något intensifierad insamlingsverksamhet. Jag tror att många,
som i likhet med mig haft tillfälle att aktivt deltaga i dessa sista års
fältarbete, måste konstatera att detta, trots den snabbt fortgående
upplösningen av gammal folklig livsföring och nedärvda traditioner,
i många fall givit överraskande goda resultat. Att t. ex. på vissa sätrar
i Härjedalen ännu finna gamla »störrös» (med eldpall mitt på golvet
och rökhål i taket) i full användning som både kokhus och boningshus
eller att i Jämtland få vara med om en av de vanliga malningarna av
bastutorkat korn i byns gemensamma skvaltkvarn hör kanske icke till
de sällsyntare upplevelserna bland etnologerna, men att ännu på mellansvenskt område (i Dalarne) råka helt enspråkiga sagesmän, som
blott med möda förstå' riksspråket, är för den som sysslar med de
andliga folkminnena ganska överraskande. Det har också sin tjusning
— förutom sitt givna värde ur forskningssynpunkt — att här och var
i avskilda delar av Norrland ännu få lyssna till bygdernas egna »vise
män», som utan all litterär påverkan bevarat de gamla i äldre generationer gängse sägnerna om traktens första bebyggare, eller att få sitta
och göra uppteckningar efter gamla meddelerskor, som ännu tro på
»puken», förgörning, avund (i magisk bemärkelse), dolda skatter osv.
och som också praktiserat och upplevt en stor del av allt det övernaturliga de tala om. Folktraditionen är visserligen stadd i hastig upplösning, men här och var träffar man ännu sagesmän av gammalt märke,
meddelare som föga berörts av allt det nya i vår hektiska och tekniska
tidsålder, män och kvinnor som haft tillräcklig medvetenhet och originalitet att under den nya tidens skiftningar helt vara sig själva. Ehuru
traditionsbundenheten också finns här och var i de yngre släktleden
— och stundom förvånande mäktig och konservativ — är det dock
framför allt hos de äldsta man numera söker upplysningar om det folkliga och förgångna, och det säger sig självt att skördetiden är kort —
i vissa fall och för vissa trakter redan förrunnen.
Fältarbetet är ju numera företrädesvis inriktat på komplett et ering ar, och metoden blir nu snarast den att systematiskt och efter
frågelista eller visst schema fylla luckor i redan förefintligt material.
De »fria uppteckningarnas» tid är i stort sett förbi, den tid då den unge
stipendiaten slog sig ned med anteckningsbok och penna i en bygd och
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tecknade ned ur det rika traditionsförråd, som ännu i stort sett var hela
bysamhällets gemensamma egendom. Det var en tid då upptecknaren,
-ehuru kanske mestadels härom ovetande, kunde »lyfta guld med bägge
händer» — i vissa trakter ännu icke avlägsnare än borta i seklets första
decennier. I fylligheten, ålderdomligheten och äktheten märker man
-en betydande skillnad i arkivens äldre och yngre uppteckningsmaterial.
Men ofta kan en upptecknare av idag just genom systematiska förarbeten och med ett begränsat mål i sikte få fram förvånande många detaljer och ålderdomliga fragment vid sina fältundersökningar. Nödvändigheten av materialets vetenskapliga bearbetning framstår därför
också för våra institutioner såsom en angelägenhet av samma vikt som
själva inbärgandet av det försvinnande stoffet ute i bygderna.
Från folkloristikens vidsträckta undersökningsfält ha under de
gångna två åren ganska betydande samlingar fortfarande kunnat tillföras arkiven. Tyngdpunkten har legat på folktrons, folksedens och folksägnernas område, där fortfarande åtskilligt står att vinna. Däremot
hör det till sällsyntheterna att ännu finna levande och äkta folksagor
i våra bygder. Ett eller annat brottstycke ur någon skämtsaga kan
man möjligen få höra. Även traditionellt bevarad folkdikt i bunden
_form blir mer och mer svåråtkomlig. Visböckernas .tid är visserligen
icke förbi, men de verkliga vissångarna, som öst direkt ur den folkliga
visskatten, bli allt färre och färre. En av de sista vissångarna i Härje,dalen, JOHAN MYHR, avled vid 96 års ålder för två år sedan. De sånger
han på sistone mindes upptogos på grammofonskivor av Uppsala-arkivet 1945 och finnas nu bevarade för framtiden. Även Radiotjänst har
ett och annat i sitt skivarkiv av denne märklige, ända in i det sista
kraftfulle sångare. Åtskilligt av Härjedalens folkliga visskatt har också
räddats genom kyrkoherden i Tännäs socken GEORG GRANBERG, som
1947 utgav av trycket »Folkvisorna i västra Härjedalen», en samling
som han nedtecknat efter gamla härjedalska sångare under sina resor
i de olika byarna däruppe och som numera används som ett slags sångbok vid sammankomster inom socknen. En motsvarande samling för
norra Jämtland, hopbragt av LEVI JOHANSSON omkr. 1910, har nyligen
-överlämnats till Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala av upptecknaren. En särdeles tacknämlig insats på detta område har f. ö.
gjorts av K. Gustav Adolfs Akademien och Radiotjänst, som i gott
samförstånd och stödda av Nordiska museet och Landsmåls- och Folkminnesarkivet genom radion vädjat till allmänheten om uppteckning
av folkliga visor av allehanda slag. Radiotjänst har härvid dels i sina
program under 1947-48 inlagt strödda föreläsningar av fackmän rörande visor och visdiktning, dels utfäst liberalt tillmätta penningpriser
för de bästa uppteckningarna. Ett ofantligt material hade vid tävlingstidens slut i juni 1948 strömmat in till OLOF FORSANS avdelning på
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Radiotjänst, där det nu grovsorteras av SIGBRIT PLIENGE JACOBSON,
innan det i höst framläggs för bedömningsnämnden. Materialet är självfallet av ytterst skiftande värde — avskrifter ur tryckta diktsamlingar
av kända skalder höra sålunda ej till sällsyntheterna — men bl. a. i
de många handskrivna visböcker som insänts torde finnas åtskilligt för
visforskaren att tillvarataga. Det ger också i sin mängd och mångfald
och i sin geografiska fördelning en första orientering rörande spörsmålet, var ännu den folkliga visan vårdas och vissångarna finnas i vårt
land och var ytterligare undersökningar kunna och böra företagas.
Vad de särskilda institutionernas undersökningar beträffar, så har
redan antytts att deras fältarbeten i någon mån kunnat intensifieras
under den gångna tidsperioden.
Nordiska museet har i sedvanlig utsträckning vid sina undersökningsexpeditioner åt olika håll i landet tillvaratagit jämväl folkloristiskt material och har dessutom genom sin stora stab av ortsmeddelare
förvärvat betydande tillskott till sina tidigare samlingar. Dess stencilerade lilla tidskrift »Meddelanden från etnologiska undersökningen» har
varit och är alltjämt en viktig länk i förbindelserna med dessa bygdeombud. Inom Stockholm har också museet fortsatt sina stadstraditionsundersökningar, i vilka stor uppmärksamhet ägnats just åt folkminnena. Insamlingen av visor och spelmanstraditioner har också intensifierats. Vidare har museet, för att erhålla material belysande folkseden
inom olika sociala grupper, upptagit till särskild undersökning arbetarklassens traditioner, varvid omkr. 400 nya meddelare förvärvats bland
lantarbetare, skogs-, sågverks-, glasarbetare ni. fl. I mindre omfattning har också museet i samarbete med Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala gjort grammofonupptagningar av folkmusik i Dalarne
och Uppland. Av de för fältarbetet nödvändiga frågelistorna ha följande
nya nummer utarbetats och utsänts: »Prestaver», »Stjärngossar», »Ljus
på gravarna», »Spökhistorier», »Skoltraditioner», »Sägner om rövare»,
»Lekplatser och lekvanor».
Bland de folkloristiska arbeten som publicerats av museets tjänstemän under ifrågavarande period må särskilt nämnas ALBERT EsKERöns
innehållsrika, starkt omvärderande och till vidare diskussion animerande
TILLHAGENS zigenarsagor »Taiavhandling »Årets äring* (1947),
kon berättar* (1946) samt OLA BANNBERS fängslande lilla studie »Valborgsmässa i Floda» (Fataburen 1947), föranledd av tidigare tankeväckande arbeten inom folksedens område av JuLrus EJDESTAM och
SIGFRID SVENSSON och i friskhet och självsyn påminnande om en numera, såvitt jag vet, helt förgäten uppsats av Richard Dybeck om
»våren i Norden» i Runa 1844. Vidare må anföras den lärda och kringsynta kommentar till Olaus Magnus, som JOHN GRANLUND sedan flera
år tillbaka är sysselsatt med, ett etnologiskt-folkloristiskt-lärdomshistoriskt verk av stora mått, som nu nalkas sin fullbordan och varav redan
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ett och annat prov varit synligt, senast »Vinterns och sommargrevens
strid. Ett försök till källgranskning av Glans Magnus' skildring» (Rig
1948). Inom perioden torde också falla den välskrivna och i omdömen och
karakteristiker lyckligt nyanserade skissen »Svensk folklivsforskning»
av GÖSTA BERG (Ord och Bild 1946). Av språkligt-folkloristiskt värde
och aktuell för nu pågående lek-insamlingar är MATS REHNBERGS studie
i Fataburen 1948 »Singla slant, kronvägg och andra penninglekar».
TILLHAGENS »Jonas Fredric Carlströms
Liknande kan sägas om
samling 1700-talslekar» i det nyss utkomna dubbelhäftet av Arv 1947.
Landsmåls- och Folkminnesarkivets insamlingsarbete har i
hög grad intensifierats genom tillkomsten av den stora inspelningsbilen,
som under de gångna två åren tillfört arkivet ett ofantligt dialektmaterial. Men detta språkliga material, som till stor del består av sammanhängande skildringar av levnadsförhållanden, seder och arbetsliv,
sägner, upplevelser m. m. innehåller självfallet också en mängd stoff
för både folkloristisk och etnologisk forskning. I själva verket blir det
ett mycket vittutseende och tidskrävande företag att nu, efter hand
som materialet inströmmar, också genom kopiering av skivor och utskrivning av texter göra det tillgängligt för forskare på olika områden.
Överraskande ålderdomliga ting ha vid dessa upptagningar kodifierats,
och mikrofonen har på det hela taget i fältarbetet visat sig vara ett
utmärkt komplement till pennan och anteckningsboken. Inspelningsbilen har också betjänat de andra folktraditionssamlande institutionerna, och särskilt Landsmålsarkivet i Lund torde för sydsvensk folkkultur ha ett lika intressant material att bjuda som Uppsala-arkivet
för mellansvensk och nordsvensk.
Utom sedvanliga folkminnesundersökningar genom frågelistor —
den sista M 186 behandlande »De vilda djuren i folkets tro, sed och diktning» (1948) — kan nämnas att i synnerhet institutionens nya Värmlands-undersökning även folkloristiskt givit en förhållandevis rik skörd,
dels direkt i form av inkommande material, dels indirekt därigenom
att ortsmeddelare inspirerats till insamlings- och bearbetningsverksamhet avseende monografier över hemortens traditioner. RICHARD BROBERG, sedan 1944 ledare av arkivets Värmlands-undersökningar, har
publicerat traditionsmaterial i »Från Östmarks-Bygden» II samt
»Brunskogs folkminnen» i »En bok om Brunskog» (1946). I en rad hembygdsböcker publiceras nu också efter hand — i samarbete med arkivet — ett ganska rikt och i flera fall värdefullt värmländskt traditionsmaterial. Även den estlandssvenska undersökningen, ledd av Nus
TIBERG och finansierad genom särskilda anslag till K. Gustav Adolfs
Akademien, arbetar med ett mycket rikt folkloristiskt material, varav
en del för närvarande bearbetas för tryckning i serien »Estlandssvenskarnas folkliga kultur». — Arkivets stora samling av lekar — väsentligen ett verk av JOHAN GÖTLIND (t 1940) — har också under de gångna
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åren börjat systematiskt bearbetas för utgivning. En registrant med
utförliga lekbeskrivningar och ordf örklaringar, avsedd att tryckas i
arkivets skrifter, påbörjades sålunda 1945 av J. EJDESTAM. Ett populärt, större arbete om lekar är likaledes under utarbetande av HERBERT
GUSTAVSON, CAL TILLHAGEN (Nordiska museet) och NILS DENCKER
(Sköldinge). Gustavson har ävenledes utgivit och bibliografiskt kommenterat P. A. Säves »Gotländska lekar» (1948) i K. Gustav Adolfs
Akademiens skriftserie »Svenska lekar».
Den särskilda undersökningen av svenska städers folkminnen har
nu avslutats från arkivets sida. Intill 1947 hade 36 band folkminnessamlingar överlämnats till 33 städer, som skänkt anslag till uppteckningarna i fråga. Ytterligare stadssamlingar ha iordningställts under
sistlidna arbetsår, men det ekonomiska understödet från städernas
sida har varit för ringa för att möjliggöra djupare undersökningar, och
vad som nu i prydliga, maskinskrivna volymer inlämnats till resp. städer har värde blott som en första orientering rörande traditionernas sentida former i våra svenska stadssamhällen.
Arkivtjänstemännens publiceringsverksamhet har, som redan antytts, varit ganska livlig även på det folkloristiska området under de
gångna två åren. Förutom redan nämnda arbeten av Broberg och Gustavson kan ytterligare anföras J. EJDESTAMS klart disponerade och
med fylligt nutidsmaterial dokumenterade behandling av det åter aktuella temat »Omfärd vid besittningstagande av jordegendom» (Sv. Lm.
1946). Undertecknad har också i någon mån bidragit till folktro- och
folkdiktsforskningen med en studie över den först vid mitten av 1800talet upptecknade norska medeltidsvisan »Draumkvwdeb> (Arv 1946).
Ett större manuskript om Nordens och kontinentens danssägner föreligger nu också färdigt till utgivning. Av arbeten utgivna av arkivet
närstående eller med detta samarbetande forskare må nämnas D. 0.
ZETTERHOLMS utgåva av JOHAN NORDLANDERS »Ångermanländska folkminnen från 1800-talets förra hälft» (1947), en bok med ålderdomliga
notiser bl. a. om julfirning, Staffansvisor, bröllop, gravöl m. m., E.
Louis BACKMANS »Jungfru Maria nyckelpiga» (1947), en undersökning
som för rim och låsningar rörande Coccinella kunnat utnyttja ett stort,
i arkivet förvarat manuskript om nyckelpigan av HERMAN GEIJER och
ÅKE CAMPBELL, samt slutligen ARVID WACHTMEISTERS »Vidskepelsen i
brottets tjänst» (1947), delvis baserad på arkivets specialsamlingar. I
LEVI JOHANSSONS av arkivet utgivna, mycket uppmärksammade arbete »Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken» (1947) finns också
åtskilligt material belysande tro, sed och folkdiktning, lätt tillgängligt
genom det i bokens slut inlagda, utförliga sakregistret. Nus TIBERGS
»Utvandringsberättelsen i Gutasagan» (1946) är också värd att ihågkommas av folkminnesforskare med intresse för medeltidens traditioner och historisk källkritik.
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Den folkloristiska delen av Atlas över svensk folkkultur har sin
arbetscentral på Uppsala-arkivet. Arbetet, som ledes av ÅKE CAMPBELL,
är nu såtillvida planenligt genomfört som det stora kartmaterialet —
sammanlagt ett 30-tal kartor — utvalts och renritats för publicering.
Härtill komma omkr. 40 kartblad avsedda för textbandet. För närvarande pågår arbetet att sammanföra och på de svenska kartorna inlägga det material från Finlands svensktalande bygder, som genom
Svenska Litteratursällskapet i Finland ställts till Atlas' förfogande.
Sistnämnda arbete utföres i Uppsala av RAGNA AHLBÄCK f. NIKANDER.
Folkminnesarkivet i Lund, grundat av C. W. VON SYDOW, bytte
namn 1946 i samband med tillsättandet av den nya, ordinarie professuren i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt etnologisk,
och kallas nu Institutionen för folklivsforskning vid Lunds
universitet eller kortare och i dagligt tal: Folklivsarkivet. Förste
innehavaren av nämnda professur är SIGFRID SVENSSON, tillika föreståndare för arkivet. Professurens tyngdpunkt avses ligga inom den
etnologiska forskningen, medan en motsvarande professur nu inrättad
vid Uppsala universitet har sin tyngdpunkt inom den folkloristiska
forskningen och är knuten till föreståndarskapet för Landsmåls- och
Folkminnesarkivet. Självfallet fortsätta också vid Lunds universitet
de folkloristiska studierna, och för närvarande arbeta under Sigfrid
Svenssons ledning ej mindre än tre licentiater — ursprungligen C. W.
von Sydows elever -- med folkminnesämnen: BRITA EGARDT (:»Hästen
i folktron»), MAT FOSSENIUS (:»Majgren, majträd och majstång») och
ANNA-BIRGITTA ROOTH (: »Askungesagan»). En kännbar förlust gjorde
den sydsvenska kretsen av folkminnesforskare med fil. lic. JOHN PAPES
bortgång. Hans materialrika och kringsynta arbete »Studier om kyrkogrimen» trycktes posthumt 1946 i årsboken Folkkultur.
Folklivsarkivet i Lund har också under förberedelse en skriftserie,
i vilken som första nummer under vintern utkommer ett annat posthumt arbete av JOHN PAPE »Kloka flickan från Vallåkra>>. Sedan årsboken »Folkkultur» (senaste årgång 1946) nedlagts har tidskriften Rig,
som sedan 1947 utgives av GÖSTA BERG med biträde av GÖSTA VON
SCHOULTZ, blivit organ jämväl för Folklivsarkivet i Lund (fr. o. m. årg.
31, 1948).
Till den sydsvenska kretsen hör också KARL MATTISSON, överläkare
i Malmö, som nyligen gjort förstudier till ett aktuellt folkloristiskt ämne
i sin uppsats »Lokatten, nekakråkan, gullkråkan och lakatten» (Skånes
Hemb. förb:s årsbok 1948).
MARTIN P:N NILSSON har i Sv. Lm. 1946 och 1947 publicerat ett
par traditionshistoriskt och språkligt betydelsefulla studier »Hanavrå
Måns» och »Två gengångarsägner» samt nu senast i Arv 1947 den för
tideräkningsforskningen viktiga uppsatsen »Torsdagshelgden». ALBERT
SANDHLEF har fortsatt sina Bondeson-forskningar med uppsatsen »Au-
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gust Bondeson som upptecknare och utgivare av folkdiktning» (i »Halland» 1946) samt har i »Frillesåsmärket» (Sv. Lm. 1946) undersökt en
förment Hallands-tradition och dess källa. HILDING PLEIJEL, professor i kyrkohistoria i Lund, har börjat en systematisk inventering av
folkminnen rörande det religiösa livet i Sveriges socknar och har i Lund
grundat ett särskilt arkiv »Kyrkohistoriska arkivet» för insamlingsverksamheten och den vetenskapliga bearbetningen av materialet. För
dessa viktiga forskningar rörande våra gamla kyrkliga traditioner må
här endast hänvisas till undertecknads »Folklivsforskningen och de
kyrkliga traditionerna» (Sv. Lm. 1945) samt Pleijels skrift »Kyrkohistoriska arkivet i Lund» (1946).
Inom den krets som står nära, tillhör eller tillhört Institutet för
folkminnesforskning vid Göteborgs Högskola har en livlig
forsknings- och publiceringsverksamhet utvecklats jämväl under de
senaste åren. HILDING CELANDER har fördjupat sina studier i de gamla
julvisorna och har bl. a. givit oss en kritisk sammanställning av samtliga danska och svenska versioner av den senmedeltida viscykeln om
Jesu barndom samt av visan om Heliga tre konungar (»Några danska
och svenska julvisor», 1946). I samband med Jesu-barndoms-visorna
och Stefanus' roll i dessa har han också ånyo kommit in på den gamla
Staffansvisan och över huvud taget Staffanslegendens utveckling och
spridning (dels i nämnda arbete, dels i »Till Stefanslegendens och Staffansvisornas utvecklingshistoria», Arv 1946). Närmast i tur står nu
utgivningen av ett stort arbete om de svenska stjärngossespelen. SVERKER EK har ägnat den gamla danska visan »Riddar Stigs runor» en ingående textkritik i dess olika nordiska redaktioner och härvid inryckt
i diskussionen den hittills av folkviseforskarna ej beaktade svenska versionen — möjligen från Värend — i Barbro Baners visbok från mitten
av 1600-talet (Arv 1945, utg. hösten 1946), FOLKE STRÖM har med sina
undersökningar »Den döendes makt och Odin i trädet» (1947) samt
»Den egna kraftens män» (1948) ånyo visat sina gedigna egenskaper
som religionshistorisk och folkloristisk forskare och CARL-MARTIN
BERGSTRAND har fortsatt sin utgivningsverksamhet med »Bohuslänska
sägner» (1947) och »Värmlandssägner» (1948). Slutligen bör nämnas
att WALDEMAR LIUNGMAN, numera som docent knuten till Stockholms
högskola, på senaste tiden fullbordat ett stort arbete inom sagoforskningen kallat »Liungmans-samlingens sagor ordnade enligt Aarnes typsystem».
Kungl. Gustav Adolfs Akademien, som alltsedan sin tillblivelse 1932 varit en sammanhållande kraft i nordisk folklivsforskning
och på mångahanda sätt främjat den i dess olika grenar, har också inom
folkloristiken utvecklat en särdeles livlig publiceringsverksamhet. Under året 1946 utkom i akademiens skrifter en urkund av utomordentlig
betydelse för studiet av äldre svensk folktro, nämligen J. J. TÖRNERS
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»Samling av vidskepelser», försedd med lärd, källkritisk inledning av
K. ROB. V. WIKMAN, jämte sak- och ordregister. Beträffande denna
1700-talssamling, som anlitats av både Rääf och Hylten-Cavallius, visar Wikman bl. a. upp, att ett ganska omfattande avsnitt av den hämtats ur en källa av avsevärt högre ålder än den törnerska kompilationen.
Med utgivandet av P. A. SÄVES »Gotländska lekar» (1948) — omtalat
ovan — har akademien också startat en ny serie »Svenska lekar» i sina
publikationer, vid sidan av »Svenska sagor och sägner» samt »Svenska
gåtor». Akademiens årsbok »Saga och Sed» har i sin näst sista årgång,
utkommen på senhösten 1946, ett par bidrag, som i här skisserade översikt böra särskilt antecknas, nämligen NILS AHNLUNDS »Ketill runske
och Gilbert» avhandlande ingredienserna i den gamla folksägnen om
de båda trollkarlarna och klarläggande Gilbert-gestaltens ursprung i
den lärde Gerbert av Auvergne, påve 999-1003 under namnet Sylvester II, JÖRAN SAHLGRENS instruktiva föredrag om »Ortnamnssägner»
och OLOF GJERDMANS efterskörd »Skoella>> till den stora med mönstergill klarhet genomförda sagoundersökningen »Hon som var värre än
den onde» (1941). Tidskriften »Arv» (= ny serie av Folkminnen och
Folktankar) är också en skapelse av akademiens sekreterare och har
— i stramt vetenskaplig hållning — i de hittills utkomna häftena lämnat ett flertal betydelsefulla, kritiska bidrag till olika områden av folkminnesforskningen. Bland svenska forskares uppsatser under senare
år i nämnda tidskrift ha redan omnämnts MARTIN P:N NmssoNs, CELANDERS, EKS och TILLHAGENS. Ytterligare må antecknas OSKAR LUNDBERGS undersökningar om »Tjasneblot» och holmgångsmagi i »Holmgång och holmgångsblot» (1947), samme författares bidrag till de folkliga, obscena liestrykningsramsoma i »Lien och flickan» (1947) samt
CARL-MARTIN EDSMANS studie över nordisk folktro och magi: »Folklig
sed med rot i heden tid» (1947).
Av största vikt för folkdiktsforskning och kulturhistoria är den
nya serie av »Svenska folkböcker» som JÖRAN SAHLGREN börjat utgiva
och varav hittills — sedan hösten 1946 — utkommit tre delar. Den
grundläggande redigeringsprincipen har varit att från de äldsta föreliggande svenska trycken giva texten av resp. folkromaner och anekdotsamlingar i så nära överensstämmelse med originaltrycket som möjligt. Endast stavningen har moderniserats och direkt felaktiga former
rättats. Till mera ovanliga ord och uttryckssätt ha förklaringar givits
i noter under texten. Hittills ha av denna gedigna, kritiska edition utkommit »Sju vise mästare», »Apollonius av Tyrus», »Fortunatus», »Den
tålmodiga Helena», »Grisilla», »Doktorsdottern» samt »Facetiee eller tidsfördriv». Det under utgivning varande fjärde bandet inrymmer den
bekanta folkboken »Til Ulspegel».
Ett arbete, som visserligen faller inom nordisk medeltidshistoria
men också i mycket hög grad har ärende till Nordens folklivsforskare
9 — 48162 Sv. landsmål 1948
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är NILS jiHNLUNDS medeltidsdel i Jämtlands och Härjedalens historia
(1948). Förutom det förhållandevis rika etnologiska material, som där
presenteras under sådana kapitel som »Lantbruk och bondesysslor»,
»Fiske och jakt», »Handel och köpenskap» m. fl., finner man traditionshistoriskt viktiga utredningar om forntida och nutida bygdesägner
likasom också intressanta notiser om gamla rättssedvänjor, folkligt
fromhetsliv, helgonkult, gilleväsen osv.
I bygdepublikationer av olika slag — yttringar av ett ännu, glädjande nog, oförminskat folkligt intresse för fädernas verk och värld —
torde också ett och annat ha framkommit som här bort vidröras men
för vilket i korthetens intresse endast må hänvisas till avsnittet »Den
periodiska litteraturen» i Sv. Lm. 1946-47. Hembygdsforskningen i
vårt land likasom hela hembygdsrörelsen har genom provinsmuseerna
och de fast anställda, fackligt skolade landsantikvarierna och länsintendenterna fått ett stöd och en stadga, som torde sakna motstycke i andra
länder.
Bland större arbeten av i bygderna verksamma, »självlärda» forskare kunna nämnas »Småländska folkminnen III» (1948) av GOTTFRID
WAGNER i Alseda, »En döende kultur III: Gotländskt i sägen och sed»
(1946) av Tu. ERLANDSSON i Bunge samt den redan omtalade boken
»Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken» av LEVI JOHANSSON
i Fränsta. Under utgivning är DANIEL HARBES i Hasselfors »Folkminnen från Edsbergs härad» samt UNNAR LINNARSSONS i Alingsås »Bygd,
by och gård. Gammal bygd och folkkultur i Gäsene, Laske och Skånings härader». Vidare förberedes en tredje upplaga av ERIK MODINS
»Härjedalens ortnamn och bygdesägner».
Svenska folklivsforskare ha under senare år till sin krets också kunnat förvärva framstående kolleger från baltiskt område, i flera fall
namn av internationell ryktbarhet. Bland folkloristema har i synnerhet förre föreståndaren för folkminnesarkivet i Dorpat dr OSKAR L ooRITS under sina år i Sverige utvecklat ett särdeles rikt vetenskapligt
författarskap och är just nu i färd med att av trycket utgiva första
delen av sitt stora verk »Grundziige des estnischen Volksglaubens» (i
B. Gustav Adolfs Akademiens skrifter). Professor KARMS STRAUBERGS,
en annan känd folklorist och aktad gäst i vårt land, är likaledes sysselsatt med utgivandet av ett större arbete »De döda och själarna i
lettisk folktro» (i Nordiska museets handlingar).
31.8.1948.

Dag Strömbäck.

Litteratur.
Studia septentrionalia. Ed. Nils Lid. III. Lapponica. H. Aschehoug & Co. Oslo 1947. V, 214 s.
På den lapska forskningens område arbetas det flitigt i Norge. Där
finns också material, då ju det ojämförligt största antalet lappar vistas
inom Norges gränser. Att möjligheterna utnyttjas ser man av den senast utkomna delen av Studia septentrionalia, en volym på 214 sidor,
innehållande skilda bidrag av fem författare, alla behandlande lapska
spörsmål.
Det första bidraget, en posthum uppsats av professor Old Kolsrud, innehåller värdefulla uppgifter om missionen bland lapparna i
Norge före Thomas von Westen. Däri framgår bland annat, att lapparna
i Norge blevo kristnade jämförelsevis tidigt i förhållande till de svenska lapparna. »At lappane var kristna fraa norsk sida i katolsk tid, viser deira faste skikkar, som dej heldt paa etter 1700» (se sid. 4). Från
svensk sida gjordes väl försök, men till synes med föga framgång. Lappkvinnan Margaretas arbete på att kristna lapparna tycks ha stannat
vid hennes vandringar mellan olika prelater och instanser i södra och
mellersta Sverige. Åtminstone vet man icke om något verkligt resultat varken av hennes arbete eller av den verksamhet som skall ha utövats av en munk vid namn Toste (Torsten), som år 1419 fick rekommendationsbrev till domkapitlet i Uppsala av konung Erik av Pommern. Det är först efter reformationen som ett verkligt försök göres
från svensk sida, ehuru även det med disputabel framgång. De svenska konungar som gjort mest för de svenska lapparnas kristnande voro
Karl IX och Gustaf II Adolf. Det var under den sistnämndes regering
som de första kristendomsböckerna utkommo på lapska språket. Intresset för missionen bland lapparna hade från svensk sida väl tidvis
också en politisk bakgrund. Särskilt Karl IX strävade målmedvetet
efter herraväldet över hela Nordskandinavien.1 Huru sedan arbetet
på norsk sida för lapparnas kristnande och inlemmande i den norska
kyrkan fortgick intill dess Thomas von Westens epokgörande verksamhet började, skildras av Kolsrud rätt ingående.
Rent språkliga frågor avhandlas i de tre uppsatserna av J. Qvigstad om »Sproget i Graans Manuale lapponicum», av Knut Bergsland
»Om språket i den svensk-samiske ABC fra 1726» och av Konrad Nie!1) Se bl. a. von Dilben, Lappland och lapparna, sid. 415.
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sen »Utslag av lappisk spesialiseringstendens. — De mange pronominale
stedsadverbier og bruken av dem». Huru rikt specialiserat det lapska
språket är förstår man, särskilt av den sistnämnda uppsatsen. Icke
utan skäl säger professor Nielsen, att »det neppe kan vtere tvivl om,
at denne spesialisering har sin forklaring i at lappene, likesom andre
primitive folkeslag hvis språk viser samme tendens, i så utpreget grad
er et iakttagelsens folk. Deres livsvilkår har skjerpet iakttagelsesevnen
og distinksjonsevnen til det rent subtile på de områder som er deres
egne». Den som sysslat med lapskt språk vet också huru svårt det är
för den som icke är infödd att tränga in i och förstå de fina skiftningarna i ordens betydelse. Därtill krävs ett helt livs inlevelse.
Nestorn i den lapska språkforskningen, Rektor J. Qvigstad, har
åter visat vilken förunderlig livskraft som kan förunnas vissa människor ännu när de närma sig de hundra åren. Man böjer sitt huvud
inför denna vördade åldring, som räddat åt eftervärlden så mycket
värdefullt material som annars skulle gått förlorat.
Professor Bergsland påpekar, särskilt med tanke på studiet av de
sydlapska dialekterna, önskvärdheten av att de gamla källorna bli
systematiskt undersökta i filologiskt hänseende. Man kan då, såsom
han säger, finna mycket som är av stort intresse men som är vanskligt
att tolka isolerat.
Största delen av volymen upptas av doktor Asbjörn Nesheims avhandling »Lappisk fiske og fisketerminologi». Arbetet är, säger författaren, ett försök att systematiskt genomgå några grenar av lapskt fiske
med därtill hörande terminologi och har som mål att klarlägga vad
som är lapskt och vad som är av främmande ursprung i de fiskemetoder som behandlas. Med utgångspunkt i den finmarks-lapska fisketerminologien har han sökt jämföra lapskt fiske i Finmarken och andra
lappmarker, lapskt fiske å ena sidan och finskt, nordiskt etc. fiske å
andra sidan. Dessutom kommer han in på lapskt fiske i äldre tider och
fiskeredskap och fiskemetoder, som endast äro kända i lapska distrikt
utanför Finmarken.
Arbetet, som ej är slutgiltigt genomfört utan kommer att senare
kompletteras, avhandlar ljusterfiske, fiske med nät och not samt stängselfiske. För vart och ett av dessa fiskesätt genomgås terminologien
och påvisas vilka ord eller benämningar som äro rent lapska, vilka som
äro nordiska eller finska lånord eller t. o. m. av ryskt eller baltiskt ursprung. Det är en rikedom på ord och termer som är förunderlig och
vittnar om författarens beläsenhet och kunskap på området. Man förstår vilket arbete som krävts för att samla och bearbeta detta stora material. Anmälaren som själv ej så noga studerat denna gren av lappologien har endast att lyckönska doktor Nesheim till hans fortsatta studier och forskningar.

Harald Grundström.
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C.-H. Tillhagen, Taikon berättar. Zigenarsagor. P. A. Norstedt ck
Söner, Stockholm, 1946. 294 s.
I flere henseender er Tillhagens bok »Taikon berättar» et av de
interessanteste og viktigste nordiske bidrag til eventyrliteraturen gjennem de seneste år. Forst og fremst er boken den eneste nogenlunde
omfattende samling av zigoyner-eventyr fra Norden. I Norge er der
siden Eilert Sundts dager samlet hin adskillig sproglig materiale til
studiet av zigoynernes sprog, men så godt som ingenting er oppskrevet
av deres fortellingstradisjon. Jeg kjenner i norsk bare en liten samling eventyr, som Arne Garborg, dengang han var folkeskolelterer i neerheten av Stavanger, skrev opp efter en »tater», men de fleste av dem
er utvilsomt av norsk opprinnelse; det er bare ett som muligens har
trekk av zigoyner-tradisjon, å domme efter visse likheter med varianter fra andre land. Men Garborgs kilde, han har skildret ham under
navnet Carolus Magnus i sin bok Fred, var knapt noen zigoyner, han
horte til omstreiferne, og var vokst opp i et norsk miljo. Han skrev
forresten selv siden en bok om »fantene». (Se Syn og Segn 1921.)
Bortsett fra at samlingen er den eneste, så har zigoyner-eventyr i
sin alminnelighet en speciell interesse, fordi de stammer fra et folk som
er uavhengig av folk- og landegrenser, og derfor setter en i kontakt med
det centrale problem i studiet av eventyr, forholdet mellem en forteller
og den tradisjonsmasse han oser av. Innledningen gir et klart billede
av fortelleren, Taikon, og av hans rent kunstneriske innsats, en faktor
av avgjorende betydning for hans eventyr; men han står samtidig i direkte avhengighetsforhold til en bestemt tradisjonsmasse, og denne er
efter alminndelig oppfatning bestemt av historiske og geografiske faktorer. Eventyrstudiet med sine godt og vel hundre år har alltid forst
og fremst vffirt opptatt av eventyrene som kilde-stoff, og derfor er det
det tradisjonsbundne, det ikke-individuelle, som er kommet i f orgrunnen. Forskningens vesentlige mål var å utnytte eventyrene som kilder av en eller annen art, og derfor sokte et sammenlignende studium
å lete sig tilbake til og rekonstruere den grunnform hvert enkelt eventyr måtte forutsettes engang å ha hatt. Eventyrene blev frem for alt
led i en kjede, og forskningen ville bestemme hvilket trin i utviklingen
hvert led representerte.
Som motvekt mot dette er det derfor sikkert berettiget når utgiveren i innledningen fremhever den avgjorende betydning fortellerens
egen innsats har for eventyrets holdning, og videre hvordan en kunstnerisk virkningsfull gjengivelse kan vekke ny interesse og inspirere nye
fortellere. Kunstneren, fortelleren velger sine eventyr, som »en trädgårdsmästare» velger sine planter, og i denne sin virksomhet er han lik
en hvilkensomhelst annen kunstner. Men samtidig er han mer bundet
enn andre, fordi han velger ferdige noveller, handlingsforlop som alt er
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utformet utallige ganger. Derfor blir hans stilling til stoffet annerledes
enn en literaer forfatters, og hans virkemidler blir andre. Han kan ikke
virke med fri personlige kornbinasjoner, eller med utredninger om de
opptreedendes karakter ut fra sine personlige erfaringer, han er bundet
innenfor snevre grenser, hans virkemidler er detaljer, utstyr, ornament.
Her er det verelifullt når utgiveren understreker at eventyrene er muntlige, ikke skriftlige. Taikon representerer en levende fortellemåte, undertiden paa overgangen til dramatisk fremstilling, hvor flere kan bli
med som fortellere, og bli så ivrige at en glemmer en viktig detalj av
det felles arbeide, fordi det var hans tur, forell »ordet var hos ham».1
Derfor er forholdet mellem eventyrfortelleren og hans materiale
ikke det samme som f. eks. forholdet mellem Tegnérs verk og stoffet til
Fridtjofs saga. Nylig har finnen Väinö Kaukonen meget energisk hevdet at vi gjennem Lönnrots Kalevala og de enkelte sangeres »runot»
aldrig kan komme videre tilbake enn til Lönnrots og sangernes individuelle ide-verden (Kalevala ja Todellisuus. Helsinki 1948). Men selv
om dette er teoretisk uangripelig, kommer en knapt forbi at denne ideverden ikke er noe individuelt, den er felles for mange, den er nedarvet,
og den forer oss til syvende og sist over i en verden som er historisk
betinget, og gjenspeiler, om enn aldrig så utydelig, noe virkelig. På
samme vis forer disse Taikons eventyr over i et internasjonalt felles
repertoire, ikke bare av enkelte motiv, men av ferdige fortellinger,
hvis bakgrunn en ikke, hittill iallefall, har kunnet bestemme.
Som en kan se av utgiverens fortreffelige anmerkninger kommer
de fleste eventyr fra denne felles tradisjon, og en får kanskje et bedre
inntrykk av Taikons behandling av et emne, ved å se litt nermere på,
hans formning av en enkelt type, f. eks. eventyret om Kopparstaden,
Silverstaden og Guldstaden (p. 141). Eventyret er et av de mest komplicerte som finnes, selv om alle eventyr må vxre relativt enkle i sin
byggning. Det heter vanlig: De tre stjålne prinsesser, og Stith Thompson summerer, i sin bok The Folktale (1946) p. 33 hvad vi vet om det:
»This story is one of the most popular in the world. It is scattered
over the whole of Europe, being especially weil known in the
Baltic states and in Russia. It is found in the Near East and in
North Africa but seems to have traveled only in fragments as far
east as India. It is very popular among the French and Spanish
who have taken it to America, where it has been adopted by American Indian tribes and also is told by the French in Canada and
in Missouri.»
1) Dette synes å 'nere vanlig manér; cfr, en ny samling: Dora E. Yates.
A Book of Gypsy Folk-Tales (1948) p. 2: »the, original narrator would stop
suddenly, and one Rommanichal after another in his audience would take up
the story and continue it in precisely the same style
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Handlingen er som sagt dramatisk og sj elden variert til å veere i
et eventyr, så en kan forstå at det mer enn andre er blit grunnlag for
videre bearbeidelse. Det er brukt i eldre romantiske historier — Jean
de Calais, i en spansk romance, i en irsk roman i den store stil, og i folkeboker som Lunkentus og andre. Virvaret av varianter er mer enn alminnelig broket. Der er 20 sider med henvisninger hos Bolte Polivka
(i 1914), og mange fler er kommet til, og en kan tvile på om det i det
hele lar sig gjore å finne ut hvorfra eventyret egentlig stammer. Det
bruker eldgamle motiv og er stulet sammen med Sigurdsdiktningen
(Grimm), med Beowulf (Panzer); det har motiv som er kjent i antik
tid, som historien om gjeteren fra Ephesus som lot sig fire ned i en
hule for å finne en skatt, blev efterlatt av trolose kamerater, og kom
opp igjen ved at en grib bar ham på ryggen. Han er nevnt av en gresk
forfatter på Augustus tid (Handwb. des deutschen Märchens, Antike
Motive), og denne flukten på en fugl som idelig skulle ha mat, opplevet
alt Etana i babylonsk mytologi (W. Anderson i Acta et Commentationes XXI p. 47, Stith Thompson, The Folktale p. 277).
Nå har Taikon selvfolgelig ikke hatt dette brokete mylder av stoff
for sig, men han forteller en kjent historie, som han må ha hort et eller
annet sted, og med sin bevegede fortid, slik han har skildret den for
utgiveren, kan han ha kort den mange steder, bl. a. i Russland, i Finnland, på Balkan, ja til og med i Norge hvor han vandret noen år for
forste verdenskrig. Han har et fast grep på sitt emne og går like los
på beretningen uten noen egentlig innledning. »Det var engang tre
brodre etc.» Det er et individuelt drag at dvergen nr på en hare, og
eiendommelig er også den gamle konen der nede i underverdnen som
tar sig av helten; men hun går igjen i utallige eventyr, dukker opp igjen
når Taikons helt er ene og forlatt, og da står hun til og med og koker
grot. Individuelt er antagelig også et slikt drag som at den store kråken som hjalp ham opp, efterpå beklager at den ikke slukte ham helt
og holdent, siden kjotbiten tilsisst smakte bedre enn alt det andre foret.
Slutten, med gjensynet og den edelmodige tilgivelse av brodrene, er muligens også fritt komponert.
I det hele står Taikons formning fullt på hoyde med andre gode
versjoner av eventyret, men sterkere enn hans egen formende inngrep
er likevel den tradisjonelle handling. Her er han bundet, han ville f. eks.
ikke kunne la den ferste av brodrene vinne på dvergen uten å bryte
stilen og begå en feil. Men som zigoyner står han likevel friere overfor et nasjonalt bestemt milj 0. Selve motsetningsforholdet til de fastboende, selve sproget, eventyrene er fortalt på rommani, gjor forbindelsen med vedkommende lands eventyrtradisjon vanskeligere. Det
er derfor et ganske interessant sporsmål om disse fortellinger representerer en bestemt tradisjon, eller om zigoynernes eventyr tar farve av
de enkelte lands tradisjonelle eventyrformer. Tross massen av oppteg-
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nelser er det likevel en ytterst svak representasjon en rår over, og på
den armen side er likevel tallet på varianter så stort at snart sagt hver
eneste mulig kombinasjon har paralleler et eller annet sted. Derfor er
det tvilsomt om det i det hele er mulig å plasere eventyrene. Noen samlet undersokelse av zigoyner-eventyr under dette synspunkt har en ikke,
men visse iaktagelser kan en gjore for hvert eventyrs vedkommende,
og hvad specielt dette eventyr angår, har en endel andre zigeyneroppskrifter å sammenligne med. Utgiveren anforer dem i sine anmerk»inger. Der finnes en variant fra Wales (Hindes Groome, Gypsy FolkTales nr. 58 eller Aichele, Zigeunermärchen nr. 68) med tittelen: Twopence Halfpenny, efter sigende fordi dvergen ikke var sterre enn denne
mynt, som forresten, såvidt jeg vet, aldrig har eksistert. Dette eventyret er helt forskjellig fra Taikons; det er klosset oppbygd, men har
en viss interesse. Nede i underverdnen må helten slåss med tre troll
(»giants»), hvert på sin borg, med et stigende tall hoder. Helten og tro!lene tar ryggtak, og med tre grep trykker helten trollet ned i jorden
og hugger hodene av. Et annet påfaldende drag er at dvergen hjelper
helten med råd og anvisning i underverdnen, og tilslutt forer ham opp
igjen. Riktignok skal han ha en bite av heltens kjett, men det er en
åbenbar reminiscens av fugle-motivet. Utgiveren, Hindes Groome, sier
i sin kommentar at det er »contrary to every canon of the story-teller's
art for the dwarf to be helpful to the hero», men situasjonen får sin
forldaring ut fra gielisk-irsk eventyrtradisjon, hvor dvergen vanlig er
bror til de tre prinsesser, og folgelig interessert i at de blir frelst. Liknende arrangement er meget vanlig i denne eventyrtradisjon. Der er
en god oppskrift av eventyret fra county Galway i Irland (det irske
tidskrift Bealoideas IV p. 415) og en fra county Mayo (Douglas Hydes
lille samling: Ocht sgealta 1936). Da også kampen med trollene foregår
efter glisk-irsk ritual, kan en regne med at denne versjon stammer
derfra. Zigeynerne, »the tinkers», ferdes stadig både i Skotland og Irland, flere av Campbells fortellere horte til deres krets. En har m. a. o.
her et nogenlunde sikkert eksempel på et zigeynereventyr som folger
stedegen tradisj on.'
De andre varianter stammer fra Osteuropa. En fra Bukowina
(Hindes Groome nr. 20 eller Aichele nr. 45) folger et helt annet skjema
enn Taikons form av samme historie. Der begynner en med heltens
forhistorie: han var ikke noe vanlig menneske. Der er visse scerpregede
motiv f. eks. et blindt ektepar han tjener hoss nede i underverdnen, og
Hindes Groome opplyser at samme drag går igjen i andre Balkan-eventyr. Eiendommelig for zigoyner-eventyr er derimot muligens et trekk
i) Andre lignende tilfelle, fra Dora Yates bok er nr 6 p. 31. Smeden som
bare kunne smi plogjern, som vanlig i irske versioner. Irsk er også nr 37,
The Little Bull Calf-Drake-eventyret.
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i slutten, enslags gudsdom med piler som skytes opp i luften og faller
ned og treffer de skyldige. Så er der varianter fra Bohmen og Ungarn,
helten har samme navn. Eventyret heter: De Tre Draker, og folger et
tredje vanlig fortellingsskjema, som begynner med at prinsessene blir
stjålet av en drake. Detsamme gjor en oppskrift fra Slovakia, men
denne glir over i Aladin-historien, hvor ringen og ånden trwr istedenfor fuglen som den endelige redning.
For dette eventyrs vedkommende gjelder det altså at der ikke fantes noen zigoyner-formning som grunnlag; de enkelte versjoner går fra
hverandre og er bestemt av forskjellige nasjonale grupper. En annen
sak er at det knapt er gjorlig i dette tilfelle å avgjore hvor det stammer
fra. Kanskje det egentlig er russisk, som Taikons formning av Gullfuglen. Kobberstaden etc., går iallefall igjen i flere russiske eventyr
(se f. eks. von Löwis of Menars Russische Volksmärchen nr. 32). Ennu
vanskeligere ville det veere å bestemme opprindelsen til de lystige historiene, som utgjor flertallet av Taikons eventyr.
Like opplivende og forfriskende lesning som en samling godt fortalte eventyr er, og Taikons horer avgjort til dem, like -bort og livlost
blir vanlig det en skriver om eventyr. Det kreves nemlig en oversikt
og en sikkerhet for å anvende de endelose kjeder av varianter, som
ytterst få har. Hertil kommer at for eller senere, oftest for, går disse
kjedene istykker. Den virkelighet en skal forsoke å kartlegge er nemlig så uendelig innviklet, og efter sin egenart så uhistorisk, at ens linjer og kombinasjoner ikke strekker til for å dekke den. Hver eneste
god eventyrforteller er hevet over sine tilhorere, og der er kommet til
ham strommer fra alle kanter, selv om han bare har levet sitt liv innenfor snevre grenser som en Mickel i Långhult i Sverige eller en Anne
Golid i Telemark. Hvad kan en vite om hvor deres repertoire stammet fra? Og hvad skal en så si når det gjelder en bereist vandrer som
denne Taikon og hans historier. Om en, takket vfflre alle nutidens
hjelpemidler kan få et visst kjennskap til eventyrtradisjonen i de land
han har ferdes i, må det likevel bli som et mirakel om en noengang stöter på en sammenheng.

Reidar Th. Christiansen.

K. B. Wiklund t, Lapparna. Albert Bonnier, Stockholm 1947. IV,
99 s. (= Nordisk kultur X).
K. B. Wiklunds efterlämnade ofullbordade bok om lapparna består
av sex kapitel, som handla om Urtiden, Människan och renen (3 sidor),
Grannarna och inflyttningen, De subarktiska jägarna och fiskarena,
Boskapsskötsel och begynnande jordbruk på lapsk botten, samt Ren-
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skötseln. Härtill kommer en kort, fängslande exkurs om de lapska
namnen för släktingar. Det enda nya är exkursen och kapitlet om
grannarna och inflyttningen; det övriga offentliggjordes i någotsånär
enahanda skick på tyska i Folkliv 1937 och 1938. Utgivaren, professor
Sigurd Erixon, säger i en efterskrift: »Med hänsyn till det vetenskapliga
värde, som detta verk även i sitt oavslutade skick äger, har det ansetts
böra intagas i Nordisk Kultur.»
Wiklund var utan tvivel inte endast vår tids, utan alla tiders mångsidigaste kännare och utforskare av lapparnas språk och levnadsförhållanden. Det måste djupt beklagas att det inte vart honom förunnat
att skriva det allsidiga verk om lapparna, som skulle ha blivit hans
vetenskapliga testamente. Det arbete som nu har blivit framlagt i två
versioner gör inte rättvisa åt den frejdade forskarens minne Det ligger på intet sätt i jämnhöjd med vad han uträttade under sin levnad.
I dessa dogmatiska och delvis starkt polemiska skisser saknar man för •
det mesta en bindande bevisföring och ett fördomsfritt övervägande av
olika förklaringsmöjligheter.
Några av de åsikter som Wiklund uttalat i detta verk äro kända
från arbeten som han offentliggjorde under sin livstid. Ny var hans
gissning att det fanns lappar i Nordnorge redan före istiden. (Innan
Wiklunds arbete kom ut, hade Astrid Cleve-Euler oberoende av honom
hunnit uttala samma gissning.) Härom må andra döma. Det må endast
inpräntas att s pr åk vet en sk ap en inte ger ens det minsta stöd åt
sagda förmodan. Nytt och värdefullt var innehållet i det korta kapitlet
om boskapsskötsel och jordbruk; med stöd av en mängd urnordiska lånord i lapskan gör förf. sannolikt att en del lappar i Nordnorge sysslade
med gårdsbruk redan för vidpass 1300 år sedan. Det nytillkomna kapitlet om grannarna och inflyttningen handlar delvis om lapparnas
namn på grannfolken. Slående och intressant är förslaget att förklara
det lapska ordet darro »fastboende icke-lapp» ur det estniska tara »bikupa, särskilt en primitiv sådan, bestående av en urholkad trädstam».
I övrigt är detta kapitel till största delen äventyrligt.
»I fråga om — — — rent språkliga moment får icke-specialisten tro
mig eller icke», heter det i företalet. När en auktoritet som Wiklund vänder sig till i språkforskning oförfarna och med lapska språket obekanta
läsare, äro de säkerligen redobogna att tro honom. Det är denna omständighet som har nödgat anmälaren att ta till orda. När det gäller
ett forskningsfält som odlas av språkforskare och sakforskare i hälftenbruk eller växelbruk, måste man gå varsamt fram; eljes kan man lätteligen hemfalla åt en ömsesidig kolartro. (Der Köhler glaubt wie der
Pabst, und der Pabst glaubt — wie der Köhler.)
Säkerligen skulle mångt och mycket i den föreliggande boken ha
sett annorlunda ut, om dess författare hade kunnat fullborda den i
lugn och ro och med obrutna krafter. Före sin bortgång lär han ha
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uttalat den önskan att framställningen skulle överarbetas av en annan
hand. Det innebär intet klander mot någon om det fastslås att så inte
har kunnat ske.
Kapitlet om urtiden börjar på följande sätt: »Lapparna tala ett
finsk-ugriskt språk men äro i antropologiskt avseende lika skilda från
finnarna som någonsin från nordborna. Detta kan icke förklaras på
annat sätt än att de en gång i forntiden utbytt sitt ursprungliga språk
mot ett finsk-ugriskt idiom.» I kapitlet om grannarna och inflyttningen
heter det att man »fr. o. m. år 1896 vet, att lapparna en gång i urtiden
utbytt sitt gamla idiom mot en finsk-ugrisk språkform, som stod urfinskan nära, men icke var identisk med densamma — — —».
Wiklunds lära, att lapparna en gång i tiden måste ha bytt språk,
förde honom till att påstå att såväl samojederna som också Ob-ugrierna
(vogulemas och ostjakernas förfäder) ha bytt språk på enahanda sätt,
men alldeles oberoende av lapparna. Lagercrantz' och Collinder2 ha
framhållit att det är möjligt att det i stället är finnarnas (jämte mordvinernas, tjeremissernas, votjakernas och syrjänernas) förfäder som ha
:skiftat språk, och att lapparna tillsammans med samojederna och de
ugriska, folken (voguler, ostjaker och ungrare) härstamma från det folk
som en gång i tiden talade det uraliska urspråket. Det har inte blivit
styrkt att den hypotesen är mindre sannolik än Wiklunds. »Protolap.skan» (det språk som lapparna förmodas ha bytt ut mot lapskan) är en
hypotetisk företeelse. Wiklund går för långt när han säger: »Det lapska ordet för 'vatten', 6acce, förefaller dock med rätt stor säkerhet vara
en protolapsk relikt, eftersom man i samtliga andra finsk-ugriska språk
och t. o. m. i de samojediska finner en helt annan term, som sammanhänger med det finska vesi, stam vete-, idem.» Det lapska 6acce kan vara
sn deskriptiv nybildning eller ock ett ur a lisk t relikt; det är inte uteslutet att vete- är ett indoeuropeiskt lånord. Det uraliska urspråket
kan mycket väl ha haft två olika ord för vatten; sanskrit har minst fem
,(apas,

jalam, salilam, uclakam,

Det heter vidare om det förmodade protolapska språket: »Man kan
blott se, att dess fonetik bör ha varit rik, och man kan med utgångspunkt i det vanliga ordet för 'älv', cedno, som i de nordöstligaste norsklapska dialekterna heter dcedno, gissa, att det har funnits prefix i detsamma, vilket skarpt skiljer det från de finsk-ugriska språken.» — Det
-är inte lätt att inse huru man skall kunna förmoda någonting om den
hypotetiska protolapskans ljudbyggnad. Intet av de ord som enligt
Lagercrantz, Eliel, Synopsis des Lappischen. (= Oslo, Oslo Etnografiske Museum, Skrifter 2: 4.) 1941. S. 344-349.
Collinder, Björn, The Affinities of Lapp (Uppsala, Språkvetenskapliga
Sällskapet, Förhandlingar 1943-1945, i Uppsala Universitets Årsskrift 1945).
.S. 143.
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Wildunds förmenande skulle kunna tänkas vara »protolapska» innehåller några för lapskan i övrigt främmande ljudkombinationer (för att
inte tala om främmande ljud); och lapska språkets ljudbyggnad innehåller ingenting o-uraliskt undantagandes h och vissa konsonantgrupper i början av ord, företeelser som på mycket goda grunder ha antagits
bero på skandinavisk påverkan. Lapska ce,dno betyder »älv, storälv»
i motsats till »å» (som heter jokka = finska joki) och anses höra till
cedne-- cene- »stor» (== finska enä-). Formen domino uppträder endast i
trakterna kring Tanaälv, som på lapska heter Dtedno (finska Tenojoki).
Är detta månne en tillfällighet? Det kan åtminstone tänkas att Dcedno
och wdno äro två från början helt skilda ord, och att ortnamnet har
färgat av sig på det appellativa ordet i de trakter där Tanaälv just är
cedno (älven, storälven). Det må alldeles lämnas därhän huruvida dcedno
har någonting att göra med det från Kautokeino kända verbet dcedno»skryte av; overdrive (f. eks. når man, gjerne med skadefryd, beretter
om en annens uhell)». Antagandet att d- kan vara ett prefix är givetvis långsökt.
När Wiklund i sina förhistoriska rekonstruktioner gång på gång
talar om protolapska stammar eller protolappar, bör läsaren hålla i
minnet att det hela tiden rätt och slätt är tal om lapparna och att man
ingenting vet om lapparnas vistelseorter och öden före vår tideräknings
början, bortsett ifrån att de tala ett finsk-ugriskt, och närmare bestämt
västfinskugriskt språk.
Den av Setälä uttalade (sedermera av Collinderi i polemik mot
Wiklund och Ravila2 närmare motiverade ) åsikten att lapskan inte är
speciellt nära släkt med de östersjöfinska språken bemötes på följande
sätt: »Denna uppfattning vittnar dock endast om bristande fördjupning
i problemet. Även den flyktigaste blick på det lapska formsystemet
visar omedelbart, att språket hör hemma i väster, och redan en sådan
detalj som att egenskapssubstantiven i lapskan och finskan, men i inga.
andra språk, bildas medelst suffixen lp -vuotta och fi -ute- = vuosi »år»
ger ofrånkomligen vid handen, att lapskan och finskan höra samman
gentemot alla de övriga finsk-ugriska språken. Detsamma visas av den
för lapskan och finskan gemensamma egendomligheten, att fi-ugr bakre,
velart i i 1. stav. i dem bägge till skillnad från alla övriga fi-ugr språk
uppträder i formen uo (ur ett äldre slutet o): lp njuolla, fi nuoli, mordv
nal, ung nyil etc. 'pil'; lp suodna, fi suoni, mordv san, ung in 'sena' etc.
Här må även nämnas, att fi-ugr tvi-, we- visar ett liknande samgående
mellan lapskan och finskan, förmodligen över y-: lp ana, gen annama,
fi ydin, gen ytimen, mordv udime, tscher vem, vim, syrj vem, votj
The Affinities of Lapp.
Ravila, Paavo, Die stellung des lappischen innerhalb der finnisch-ugrischen sprachfamilie (Helsingfors, Finnisch-ugrische Forschungen 23 [1935]).
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vog, ostj velem, ung velö 'märg'. Men det allra klaraste och mest påtagliga beviset för att lapskan står närmast den baltisk-finska språkgruppen ligger däri, att lapparna redan i sitt allra tidigaste finsk-ugriska
ordförråd äga en rad av märkliga baltiska lånord, som måste ha inkommit i språket genom finsk förmedling, enär de själva aldrig stått i omedelbar förbindelse med de litauisk-lettiska folken. Dessa lånord kunna
icke vara senare lån från finskan, utan uppvisa vissa av de för paraurfinskan mest karakteristiska egendomligheterna, särskilt sigmatiseringen till s av ett bland de gamla .4-ljuden, vilket i finskan, liksom
överhuvud alla i-ljud, övergått till h, t. ex. basse 'helig', fi pyhä; *sasse
'ärm', fi hiha — — —; suoidne 'hö', fi heinä ur tidigare Mina ur baltiskt
Mina-, lit .§ienas; sarva 'älg, fi hirvi och lp sarves, fi hirvas 'rentjur' ur
baltiskt girv-, fpreuss sirwis 'rådjur'. Det egendomliga uo i 1. stav.,
som motsvarar övriga fi-ugr språks a, är en annan i dessa baltiska lån
uppdykande para-urfinsk specialitet; suoidne; jfr lp guolle, fi kala, ung
hal 'fisk' etc. Det kan sålunda omöjligen betvivlas, att lapparna fått
sitt fi-ugr språk från ett folk, som stått urfinnarna nära, ej från någon
ännu äldre form av det fi-ugr urspråket.»
Så långt Wiklund. Det har visat sig nödvändigt att återge hans
bevisföring oförkortad. Jag kan inte här dryfta frågan om lapskans
frändskapsförhållanden i hela dess vidd; jag får hänvisa till min skrift
»The Affinities of Lapp». Men Wiklunds nyss anförda argument måste
tas upp till skärskådande.
Det är inte alldeles säkert att den finska ändelsen -ute- »-het» —
är samma ord som finska vuote- »år» och lapska -vuotta »-het».1 Men om
det är ett och samma ord — vad hindrar att det kan vara ett av de
många finska lånen i lapskan? Till jämförelse må man dra sig till minnes att den svenska ändelsen -het är lånad från lågtyskan.
Man vet för litet om de finsk-ugriska vokalförhållandena för att
kunna säga huruvida uo i nuoli njuolla, suoni suodna och fi. suomus »fiskfjäll» — lp &tornas vittna om att finskan och lapskan äro särskilt nära släkt. Ord som fi. appi, lp vuoppa, ung. ip »svärfar» och
fi. hapsi, lp vuokta, jenisejsamojediska 9ta »(huvud)hår» kunna likaledes med fog antas ha haft ett bakre i (här tecknat y) i det uraliska urspråket; men i dessa sistnämnda ord synes lapskans uo gå tillbaka på
ett a-ljud. Finskt kort a i första stavelsen motsvaras i lapska ord regelrätt (ja nästan alltid) av uo. Om vi nu till jämförelse ta upp det finskugriska ordet för »hundra», som är ett ariskt lånord (fornindiska Mtam,
avestiska satam), skola vi finna, att det i lapskan, mordvinskan, tjeremissiskan, voguliskan och (delvis) ostjakiskan i fråga om första stavelsens vokal stämmer överens med ordet för »sena», medan det däremot
1)

125.

Se Hakulinen, Lauri, Suomen kielen rakennus ja kehitys 1. 1941. S.
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i finskan har a: fi. sata, lp 6uotte, md åado, tjer. ,fiida, etc.; ungerska.
szciz. uo i finska suoni, nuoli, suomus kan mycket väl tänkas gå tillbaka.
på ett kort o (som Steinitz1 har velat göra gällande). Å andra sidan
visar det finska ordparet pala- »brinna» — poltta- »bränna» på en gammal vokalväxling a — o, som har sin motsvarighet (hos detta samma
ordpar) jämväl i lapskan och mordvinskan. Men om lapskans uo
njuolla etc. går tillbaka på ett a-ljud, står lapskan med avseende på
motsvarigheten till urgammalt bakre i-ljud närmare mordvinskan än
till finskan.
Finskans y (ii) i ydin kan mycket väl vara ursprungligt; i så fall
ha vi här att göra med ett finsk-ugriskt *wii-, inte med *we- eller *wi-.
Här överensstämma alltså lapskan och finskan med mordvinskan
därutinnan att *to- har fallit bort framför *ii.
I fråga om de baltiska lånorden med lapskt s som motsvarighet till
finskt h och litauiskt-lettiskt i fastslog Wiklund år 18962 att å hade
övergått till s i urlapskan efter upptagandet (genom finskans förmedling) av de baltiska lånorden. Samtidigt ville Wiklund göra gällande
att man i de baltiska lånorden i lapskan finner »spuren von fast allen
urlappischen lautgesetzen», och han tillfogade: »Dies muss darauf deuten, dass zwischen dem anfange der finnisch-lappischen und der litauisch-finnischen beziehungen keine geraume zeit liegen kann und dass
also auch der fibergang der finnischen sprache zu den lappen in ungefähr die soeben genannte zeit verlegt werden muss.» — Om man ser
noga efter, visar det sig att det i själva verket endast rör sig om just
den nu nämnda övergången i > s och om den motsatta övergången
s > i i grannskapet av ett främre vokalljud, t. ex. lp åalde »bro» < fi.
sitta — litauiska ack. tilta. 19253 uttalade Wiklund den åsikt som kommer till uttryck i det postuma arbetet. Tankegången var tydligen den,
att eftersom det i lapskan finns ord i vilka i svarar mot ett finskt h som
står mellan bakre vokaler (t. ex. buoååe »argsint» = fi. paha), kan en generell övergång 1> s inte antas ha ägt rum i urlapskan. Men när det gäller att bokföra de dubbla motsvarigheterna till finsk-ugriskt *i i lapskan
(dels i som i buoåie, dels s som i bosso- »att blåsa» = fi. puhu-), var Wiklunds ståndpunkt varken bestämd eller klart uttryckt. Setälä4, som
Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus.
(= Stockholm, Institutum Hungaricum Universitatis Holmiensis, Acta B 2.)
1944. S. 9.
Wiklund, Karl Bernhard, Entwurf einer urlappischen lautlehre 1. ( =Helsingfors, Socikte5 Finno-ougrienne, Mmoires 10: 1.) 1896. S. 41.
Finno-ugrier. B. Sprache und Anthropologie (Reallexikon der Vorgeschichte, hrsg. von Max Ebert, 3 [1925]).
Setälä, Emil Nestor, Yhteissuomalainen äännehistoria. 1890-1891.
5.295, 321.
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har behandlat denna fråga rätt ingående, var böjd för att anta att orden av typen bosso- äro finska lånord (st i ord som lasta »blad» = fi.
leh,ti, acta- »att hinna» = fi. ehti- ansåg han ha uppkommit organiskt
ur it), men just i fråga om ordet bosso- var han tveksam. Setälä ansåg
att frågan krävde en närmare utredning. Äimä1 ansåg att lapskt s
går tillbaka på fi.-ugr. å och att lapskt å går tillbaka på ett mulj er at
å-ljud. Å andra sidan har enligt Toivonens2 plausibla hypotes ett fi.ugr. muljerat :s-ljud givit 6, 56 i lapskan. Äimäs och Toivonens hypoteser kunna sämjas endast om man antar att det i det finsk-ugriska urspråket jämte ett muljerat och ett omuljerat s-ljud fanns ett omuljerat
och två muljerade :s-ljud! Wiklund har kanske tagit den konsekvensen,
ty han hänvisar till Toivonen och talar i samma kapitel av det postuma
arbetet om »ett bland de gamla å-ljuden» och »alla :s-ljud», varmed givetvis måste avses minst tre (i dessa innefattar han varken det fi.-ugr.
muljerade s-ljudet eller det av Toivonen ponerade muljerade å-ljudet,
ty intetdera har utvecklat sig till h i finskan). 1925 yttrade Wiklund:
»Im phonetisch reich ausgerästeten 'Protolappischen' — — — hat der
å-Laut kaum fehlen können, die Entwicklung von ä zu s därfte also
auf finn. Boden stattgefunden haben.» I själva verket veta vi ingenting om protolapskans ljudskick (bortsett ifrån att vi inte kunna veta
att den någonsin har existerat). Men även om vi anta att detta hypotetiska språk var rikt på konsonanter — inte följer väl därav att det
hade ett :s-ljud. Om lapskans å som motsvarighet till finskans h heter
det: »Neben dieser gewöhnlichen lapp. Repräsentation des urfi. å findet man auch einige Beispiele von lapp. = urfi. ä, die vielleicht einer
etwas späteren Zeit angehören.» Vidare heter det: »Man wird dadurch
zur Annahme zweier verschiedener urfinn. Sprachwellen genötigt, die
nacheinander gegen N gegangen sind. Die erste Welle, die den Lappen
ihre finno-ugr. Sprache gab, war sigmatisierend, die zweite dagegen
hatte das å bewahrt.» Åsyftas här två språkskiften, det första praktiskt taget utplånande »protolapskan», det andra åvägabringande en
blandning av två närbesläktade idiom? Den frågan får man inte något
klart svar på: »Ob die zweite Sprachwelle immer und äberall von einer
besonderen Völkerwelle getragen wurde, ist ungewiss und vielleicht unwahrscheinlich — sie ist wohl statt dessen als eine Reihe von aufeinander
folgenden Laut- und Wortveränderungswellen herangezogen —, die
erste Sprachwelle möchte man aber mit den in den lapp. Volksmärchen
als verheerende, in das Land der Lappen einfallende Räuber lebhaft
geschilderten T s c hud e n — in Verbindung setzen. Dieser Name ist
Äimä, Frans, Astevaihtelututkielmia. (= Helsingfors, Societe Finnoougrienne, Memoires 45.) 1919. S. 144-147.
Toivonen, Yrjö Heikki, Kleiner Beitrag zur Geschichte der finnischugrischen Sibilanten (Helsingfors, Soc. Finno-ougr., Memoires. 67 [1933]).
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off enbar mit dem altruss. bud' identisch, das einen nö., jetzt russifizierten, balt.-finn. Volksstamm bezeichnet — und ohne Zweifel finn.
Ursprungs ist, obwohl im jetzigen Finn. unbelegt. (Der Name enthält
iibrigens zufälligerweise ein anderes Element jener ersten Sprachwelle,
den -Laut, der auf jetzigem balt.-finn. Boden nur im Russisch-Karelischen und Wepsischen, also im NO bekannt ist.) Solche Wörter wie
sarv es — zeigen mit ziemlich grosser Sicherheit, dass die von den
Lappen abernommene finno-ugr. Sprachform schon mit der lit. Sprache
in Bertihrung gestanden hatte, oder auch dass dieselbe, obgleich schon
friiher tibernommen, einer an das lit. Sprachgebiet grenzenden Sprachform so nahe stand, dass, als lit. Wörter in diese letztere einzudringen
begannen, sie leicht und rasch durch sie hindurch zu den Lappen dringen
und schon in sehr alter Zeit die (tabuierten?) einheimischen Wörter verdrängen konnten. — Wenn das alles richtig ist, haben die Lappen ihre
jetzige Sprache erst nach oder kurz vor dem Anfang der finn.-litauischen Beriihrungen aufgenommen —.»
Vartill behövas dessa hypotetiska »vågor»? Kan det inte helt enkelt
vara så, att orden av typen bosso-, suoidne äro arvord, respektive lånord som kommit in i lapskan före ljudövergången > s, medan däremot
orden av typen buahe äro lånord som ha kommit in efter sagda ljudövergång? Eller ock kan man ju med Setälä anta att buoCse är ett arvord
och att orden av typen suoidne tilläventyrs ha fått sitt s genom ljudsubstitution (vilket förutsätter att det urfinska -ljudet för lapparnas
öra mera liknade det lapska s-ljudet än det liknade det lapska ä-ljudet —
ett antagande som Äimä finner osannolikt). Men Wiklund fastslår nu
i sin postuma skrift att intetdera av dessa antaganden kan vara riktigt:
»Dessa lånord kunna icke vara senare» (nämligen senare än lapparnas
språkskifte) »lån från finskan, utan uppvisa vissa av de för para-urfinskan mest karakteristiska egendomligheterna, särskilt sigmatiseringen till s av ett bland de gamla i-ljuden —.»
Wiklund antar sålunda förutom tre hypotetiska språkskiften jämväl ytterligare ett hypotetiskt språk, para-urfinskan, om vilket man
eljes ingenting vet och som endast tjänar som förklaringsgrund till att
urfinskt *ä har en tveggehanda motsvarighet i lapskan. En sådan förklaringsgrund överensstämmer inte med gängse språkhistorisk metod,
och dess införande innebär inte något framsteg.
I själva verket går Wiklund längre än vad som nu har sagts: han
nämner två andra »para-urfinska» särdrag. Det ena innebär att karelskan och vepsiskan uppvisa affrikatan tä i en del ord som motsvarighet
till finskans t, exempelvis tunturi = fi. tunturi »(kal)fjäll», det andra
innebär att ett finskt kort a i första stavelsen (som redan har nämnts)
i lapskan motsvaras av uo, exempelvis guolle = fi. kala »fisk>.
Det framgår redan av fi. tunturi, som är ett lapskt lånord (norsklapska duoddar)', att det förment para-urfinska tä åtminstone i en del
1)

Itkonen, Erkki, Tanner, tunturi, tundra (Helsingfors, Virittäjä 1945).
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ord är av sen upprinnelse. Det är tänkbart att affrikatan i några ord
är genom urfinskan nedärvd från det finsk-ugriska urspråket; ogrundat är det antagandet att ifrågavarande karelska och vepsiska former
skulle vara rester av ett eljes okänt språk.
Uppgiften att lapskt uo svarar mot övriga finsk-ugriska språks a
är missvisande. Det av Wiklund meddelade exemplet, »lp guolle, fi kala,
ung hal 'fisk' bör utfyllas: mordvinska kal, tjeremissiska kol, voguliska
och ostjakiska kul; det ovan nämnda ordet för »hundra» lyder .'säda i
tjeremissiskan, hu i votjakiskan, ho i syrjänskan. Lapskans uo går enligt allmänt antagande tillbaka på o (uttalat som i tyska Sonne). Var
kommer då para-urfinskan in?
Om de s. k. Zavologeskaja gud' i det gamla guvernementet Dvina
säger Wiklund: »Det finnes ingen anledning att betvivla sambandet
mellan dessa tschuder och samma trakters stenåldersbefolkning —, och
det finnes lika litet någon anledning att förneka sambandet mellan
dessa och de kamkeramiska boplatserna i det inre av Finland.» — Man
kan nog å andra sidan säga att det inte finns någon anledning att anta
annat än att dessa tjuder voro karelare.
Lapparnas berättelser om tjuder (eller karelare) äro sig så lika i
olika lapska trakter, att man väl med fog må fråga sig om det är rimligt att anta att de gå tillbaka på händelser som timade i bronsåldern.
Att Sabme »lapp» »sammanhänger» med Suomi är en gammal, men
nog så osäker gissning. Det är bara konsonanterna som stämma — och
varför skulle lapparna ha samma namn som invånarna i det sydvästra
hörnet av Finland?
På tal om vokalen a i Sabme säger Wiklund: »Egendomligt är, att
samma långa a uppträder även i lettiska sams »finne», vilket man icke
kan skilja från de finska och lapska orden men som gör deras förhållande ännu dunklare.» — Sär» nyttjas (åtminstone) företrädesvis i
Kurland och betyder dels »öselbo», dels »finne»; Sämn zeme, Sämzem
betyder dels »Ösel», dels »Finland», Särnu sala, Sämsala »ösel». Det från
lettiskan lånade liviska Säme-met betyder »Ösel». Enligt Endzelinl
torde Säms gå tillbaka på liviska Särmä (= estniska Saaremaa) »ösel»
(i lettiska dialekter har r i stor utsträckning försvunnit i ställningen
mellan en lång vokal och en konsonant). Som Vilh. Thomsen har antytt2, kan Sänts (i varje fall vad betydelsen vidkommer) ha rönt inflytande från det i äldre lettiska förekommande Sohma-Semme (läs: Suomazeme) »Finland».
i) K. Miihlenbachs Lettisch-deutsches Wörterbuch. Redigiert — — —
von J. Endzelin. 3. 1927-1929.
2 ) Vilh. Thomsen, Beriihrungen zwischen den finnischen und den baltischen — — — Sprachen. (= Samlede Afhandlinger 4.) 1931. S. 481.
10 — 48162 Svenska landsmål 1948
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Påståendet att det lapska lånordet för »järn» måste återgå på ett
germanskt grundord som innehållit ett dh, »vilket icke övergått till
spirantiskt -d-», blev vederlagt redan 1932.1
Ohållbart är likaledes följande påstående: »Säkert är i alla händelser, att lp k i lawkes 'loppa' är lånat från ett förurg of örskjutet k, ej
från ett h, och detsamma gäller om k i lp *rawke 'fårskinn'». Det finns
nämligen i norsklapskan ett ord juowka, som betyder »et enkelt hår av
en langhåret dyrehale (som på hest, ku); et enkelt hår av en (lang) hestemanke». Efter som bekantskapen med hästar och kor har förmedlats
till lapparna av deras fastboende grannar (»häst» heter h,wsta och hava =
fi. hevonen), talar all sannolikhet för att juowka är = finska jouhi »tagelstrå, tagel». Vi ha här att göra med en ljudsubstitution: finskans uh
(uttalat i det närmaste som w + ach-Laut) har ersatts med lapskans
wk (uttalat i det närmaste som w + ach-Laut + ett kort k), därför att
den finska ljudföljden saknades i lapskan.
Allt tal om s. k. förgermanska lånord i lapskan är ogrundat.2
Wiklund försöker gendriva den allmänt vedertagna uppfattningen
att det ryska Ru.4 och det finska Ruotsi är samma ord som det som ingår
i Roslagen3. (Det är ett lärdomshistoriskt misstag då det göres gällande
att Vilh. Thomsen ännu år 1890 var »mycket skeptisk* mot denna härledning.) Wiklund säger att namnet Ruotsi måste vara mycket äldre i
finskan än vad som låter förena sig med den svenska härledningn. »Det
tillhör nämligen den urgamla, fåtaliga grupp av folk- och landsnamn,
som framför avledningsändelsen -lainen, resp. -läinen har ett a, resp. ä
i stället för grundordets i eller e e. dyl.: Ruotsi: ruotsalainen liksom Lappi:
lappalainen 'Lappland, lapp': Suome-: suomalainen 'Finland, finne';
Häme: hämäläinen 'Tavastland, tavastlänning': V enäjä: venäläinen
'Ryssland, ryss'. I nyare tid avledda ord på -lainen, -lainen ha därimot
bibehållit grundordets -i före ändelsen: Viipuri 'Viborg': viipurilainen;
Kemi: kemiläinen etc.» — Vad hindrar att ruotsalainen har bildats efter
mönster av suomalainen, norjalaine9i (Norja »Norge»), tanskalainen
(Tanska »Danmark»), saksalainen (Saksa »Tyskland»)?
Enligt Wiklunds mening är Ruotsi »Sverige, svenska språket», i
äldre språkbruk också »(en) svensk», ett inhemskt finskt ord. Det
enda stödet för denna uppfattning är det rysklapska och norsklapska
ordet ruoi§a, som betyder dels »ryss», dels »Ryssland» (Wiklund uppCollinder, Björn, Die urgermanischen Lehnwörter im Finnischen.
(= Uppsala, K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet, Skrifter 28: 1.) 1932.
S. 167-176.
Jämför Collinder, Finnisch-ugrische Forschungen, Anzeiger 24 (1937),
S. 44.
Se Hjärne, Erland, Roden. 1947. (Särtryck ur Namn och bygd [Uppsala] 1947.)
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ger endast den förra betydelsen). Om detta till utbredningen så begränsade lapska ord yttrar Wiklund: »Det hänger tydligen samman
med de fornryska krönikornas namn på ryssarna, Ruh, men både dess
vokalism och dess konsonantism visa, att det icke kan vara ett lån ur
detta ryska ord — — —.» (Ru.4 nyttjas ju ännu i ryskt språkbruk som
namn på Ryssland; och i Nestorkrönikan säges det uttryckligen att
Ruh egentligen var namnet på en varjagisk, dvs, skandinavisk eller
svensk folkstam.) Nu är det ju så att ryskt u regelrätt återges med uo
i det äldre skiktet av ryska lånord i östfinskan och karelskan, exempelvis kuomina »loge» < fornryskt gum'ino, kuoma »fadder» < kumii1; och
ryskt intervokaliskt muljerat såväl som omuljerat s har i karelskan
återgivits med §.§, exempelvis ka§§a »hårfläta» < kosa, vei klä »munter»
< veselyj, pliiålie »dansa på ryskt vis» < pljasati. Det är sålunda rimligt att tänka sig att Ruoiåa har kommit in i östlapskan och därifrån
till norsklapskan genom karelsk förmedling.
Enligt Wiklund måste Ruoiia härstamma från ett urfinskt *Rooi,
grundformen till det förment inhemska Ruotsi. »Andra exempel på
samma §'-ljud äro lp viggat 'idas' — — — fi viitsiä och de mycket
talrika avledningarna på fi -itse- = lp -(it av typen fi tarvitsen = lp
darbagit 'behöva' — — —. Ur detta finska ,C-ljud utvecklade sig — — —
först och främst ett av h föregånget spirantiskt p- eller ö-ljud —. Ur
detta hp, hö framgingo sedermera de nuvarande dialekternas ht, tt, ss
och — — — ts; karelskan och vepsiskan ha t§.»
Enligt allmänt gängse uppfattning2 går finskans ts i viitsiä och lapskans hi i viååat tillbaka på en urfinskugrisk muljerad affrikata, *t'h eller
*t'h. Wiklund har ingenstädes gendrivit denna välgrundade åsikt eller
givit några skäl för sin egen avvikande mening. Nu säges det ju på ett
annat ställe i samma kapitel att alla §-ljud ha övergått till h i finskan.
Bortsett från den formella motsägelse som här föreligger, måste ju det
.l'-ljud, som enligt Wiklunds mening har övergått till ts, ha skilt sig från
alla de övriga. Konsekvensen blir den att det i det finsk-ugriska urspråket måste ha funnits minst fyra, ja minst fem olika i-ljud förutom ett
muljerat och ett omuljerat s-ljud.
Om vi nu för ett ögonblick anta, att det lapska ordet Ruoiia »härstammar från» ett urfinskt *RoonCi, som par »ett inhemskt finskt namn
på de svenska grannarna» — hur vill man då förklara att ordet hos lapparna har kommit att betyda »ryss» och »Ryssland»? Detta, svarar Wiklund, »visar blott hän på det kända faktum, att det ryska väldet grunSe Mikkola, Joos. J., Beriihrungen zwischen den westfinnischen und
slavischen sprachen 1. (= Helsingfors, Soe. Finno-ougr., Mänoires 8.) 1894.
S. 55. Densamme, Die älteren Beriihrungen zwischen Ostseefinnisch und
Russisch. (= Mämoires 75.) 1938. S. 31.
Toivonen, Yrjö Heikki, Zur geschichte der finnisch-ugrischen inlautenden affrikaten. (= Finnisch-ugrische Forschungen 19.) 1928. S. 226.
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data av svenskar». Var detta faktum välkänt jämväl för lapparna på
Kolahalvön?
Wiklund tillägger omedelbart: »Sedan de slaviserats har f. ö. deras
namn genom finsk förmedling fått betydelsen 'ryss' icke blott i norr
utan även i väster, i f sv rytz, rytza, rytze, rytzer, ryzer, ryza, rydzer m. m.
(jämte rysser, rysze m. m.), fn ruzzar, Ruzzaland, Ruzia, Rusia, vilka
former med sitt ts klart visa den väg, på vilken de kommit till oss.»
För att ställa kyrkan mitt i byn vill jag anföra följande yttrande
av Vilh. Thomsenl: »Til de vesteuropwiske folk — nåede dette navn
först senere med den politisk-geografiske betydning, hvori vi nu bruger
ordet Rusland. I det ellevte århundrede trceffer vi den oldtyske form
Riizet, og i middelalderlige latinske dokumenter finder vi som navn på
folket först Russi, Ruzzi, Ruci, o. 1. (som navn på landet de tilsvarende
Den middelhöjtyske form
former Russia, Ruzzia, Rucia, o. s. v.),
er Riuze. Fra Tyskland kom navnet tilbage til Norden; i de senere islandske sagaer treeff er vi Ritssar 'Russere' og Rtizaland eller Rtkiland
i stedet for det gamle Garåariki, og på gammel-svensk Ryza 'Russere',
Ryzaland 'Rusland', hvor vokalen y (av tysk ju) såvel som z — — —
tydeligt rober den tyske oprindelse.»
Anmälaren har nu gått igenom nästan hela det för arbetets svenska
version nya kapitlet. Ytterligare några få anmärkningar kunde göras.
Är det rimligt att tänka sig att det i Egilssagan förekommande djurnamnet askrakki innehåller en kompositionsform av ön-stammen aska,
och om man godtar denna förslagsmening, kan man då gå med på att
ordet »genom sin brist på omljud (ej Qsku-) klart visar sig vara fornsvenska»? Skulle inte *asku- kunna vara fornöstnorska? 2 Det är inte
säkert att lp ladcle »bonde, icke-lapp» är samma ord som svenska land;
det är väl snarare --- norröna landi »landsman». (Fritzners säger under detta ord: >>Naar en Ishending — — — af en norsk eller dansk Mand
bliver tiltalt eller omtalt som landi, havde vel dette sin Grund den, at
Islwndingerne selv — — betegnede hinanden med dette Ord ---.»)
Slutligen är det svårt att förstå att det finska ordet Lappi någonsin kan
ha haft en så mesopotamisk betydelse som »landet i norr, där blott råa
och ociviliserade människor uppehålla sig».
Störande tryckfel: 2314 velart il velart ii. 239 sirv- / hin), 319 darbasit I darbaåit. 311 bis tt 1 tt 325 rehra I röörar. 3517 1326 / 1323. 3917 Maan =1
Maan-. 31,9 mittanshallitukeen jutkaisuj a / mittaushallituksen julkaisuja.
Björn Collinder.
Thomsen, Vilhelm, Det russiske riges grundlieggelse ved Nordboeme
(Samlede afhandlinger af Vilh. Thomsen, 1 [1919]). S. 350.
Noreen, Adolf, Altisländisehe und altnorwegische Grammatik. Vierte
— — Auflage. 1923, § 80: 3.
2 ) Fritzner, Johan, Ordbog over Det gamle norske Sprog. Omarbeidet
— Udgave. 2, 1891.
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Natan Lindqvist, Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning. 1. Text.
2. Kartor. Lund 1947. 76 s., 125 kartor. (= Skrifter utgivna genom
Landsmålsarkivet i Lund. 2.)
Numera torde man vara allmänt ense om ordgeografiens stora betydelse för snart sagt alla grenar av språkvetenskapen: dialektologi,
ljudhistoria, etymologi etc. I Sverige har dock ordgeografien hittills
icke spelat samma roll som på kontinenten. Åtskilliga svenska forskare
ha visserligen nyttjat den kartografiska metoden för lösandet av skilda
språkliga problem, men en mera omfattande språkgeografisk kartläggning av vårt land eller större områden därav har hittills saknats.
Professor Natan Lindqvist har länge stått i främsta ledet bland de
forskare, som på nordiska förhållanden tillämpat ordgeografiska problemställningar och metoder. Alltifrån mitten av 30-talet har han i en
rad uppsatser tagit upp skilda problem i företrädesvis syd- och västsvensk dialektgeografi: Urspårade ord i dialektgeografisk belysning
(1934)1, Ordens vandringsvägar på nordiskt språkområde (1935)2, Kirtel — körtel — krittel. En ordgeografisk studie (1936)2, Ordgränser och
ordförändringar (1937)4, Småland — en språkets valplats (1943)5, Språkgeografi (1943)6. Ett av Lindqvists huvudresultat är uppdagandet av
ett sydvästsvenskt språkgeografiskt kärnområde, omfattande de sydsvenska landskapen söder och väster om en ungefärlig linje från norra
Dalsland till östå Blekinge. Området karakteriseras av en serie typiskt sydvästskandinaviska språkdrag i såväl ordförråd som ljudsystem.
Redan i uppsatsen Ordens vandringsvägar (1935) kunde Lindqvist skissera upp konturerna av detta sydvästsvenska dialektområde. I sitt
sista stora språkgeografiska arbete, Sydväst-Sverige i språkgeografisk
belysning, 1-2 (1947), har Lindqvist utvidgat och fördjupat studiet
av det sydvästsvenska dialektområdet och låter oss därjämte följa vissa
särskilt expansiva sydvästskandinaviska ord och ljudföreteelser vid deras inbrytning i det centralt »svenska» språkväldet.
Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning har utgivits i två delar. Arbetets huvuddel är den andra, kartdelen, som med sina 125
språkkartor' över mer eller mindre sydvästligt orienterade ord och ljud) i: Studia germamica, tillägnade E. A. Kock (1934), s. 433 ff.
i: J. Sahlgren, Nils Ahnlund m. fl., Vår hembygd (1935), s. 31 ff.
i: Bidrag till nordisk filologi, tillägnade Emil Olson (1936), s. 368 ff.
i: Saga och Sed 1937, s. 42 ff.
i: En bok om Småland (1943), s. 323 ff.
i: Orientering i språkvetenskap, under redaktion av professor H. S.
Nyberg (1943), s. 36 ff.
Till grund för undersökningen ligger en av författaren uppgjord ordgeografisk frågelista, upptagande ungefär 500 ord. Av dessa ha 125 kartlagts i
det nu föreliggande arbetet. Ordens numrering har bibehållits från frågelistan.
7
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företeelser är en förnämlig arbetsprestation och en ovärderlig källa för
den, som vill skaffa sig kunskap om syd- och västsvenskt ordförråd och
ljudskick. I arbetets första del, textdelen, ger författaren några grundläggande synpunkter på kartmaterialet.
Det rent karttekniska är för ordgeografen ett viktigt och ofta svårlöst problem. Språkkartans viktigaste uppgift är att ge överskådlighet.
En förutsättning härför är, att antalet karttecken begränsas i största
möjliga utsträckning och att tecknen väljas så, att samhöriga företeelser få likartade tecken. I sin kommentar till kartorna (del 1, s. 65) framhåller Lindqvist, att hans huvudsyfte i de flesta fallen varit att fastställa ordens utbredning och att skiftningar i ljudsystemet spelat en
underordnad roll. Lindqvists kartor äro (möjligen med något undantag) synnerligen överskådliga, samtidigt som de ge mängder av detaljupplysningar om orden. Författarens förmåga att finna ut lämpliga
tecken har bestått många svåra prov. Det förefaller dock anmälaren,
som om Lindqvist mera rigoröst kunde ha följt sin princip att bortse
från rent ljudlagsenliga skiftningar hos orden. Ibland finner man en
differentiering av materialet, som icke är nödvändig med hänsyn till
kartans aktuella syfte och som är till förfång för överskådligheten.
Karta 2 anstygg, ansjugg har 19 olika tecken! Nr 46 b, som illustrerar
den olika behandlingen av f sv. gh i particip av typen dragen, har 13
tecken — enligt anmälarens mening hade det räckt med mindre än
halva antalet. En sak, som alltför ofta fått belasta teckensystemet,
är det särskilda angivandet av apokoperade former (vanligen med ett
kors över figuren men även på annat sätt, ex. nr 265).
En olägenhet med kartdelen är, att uppgift om ordens betydelse
saknas på kartorna i ett ganska stort antal fall (ex. 57 däka, 62 hälmtor, 97 a glemma, glimma, glömma, 109 grynna etc.). På de flesta kartorna anges summariskt ordens förekomst utanför det sydväst svenska
området, i Norrland, Finland, Estland, Danmark, Norge. I åtskilliga
fall ge kartorna emellertid icke dessa upplysningar, en inkonsekvens,
som förf. själv påpekat (del 1, s. 4).
Det är givet, att författaren i den kortfattade kommentaren (med
inledning, källförteckning och register 76 sidor) icke kunnat ge sig in
på en diskussion av de skiftande problem av ljudhistorisk eller annan
art, som äro knutna till de enskilda kartorna.1 Förf. har begränsat sig
1) Undantag göres för ordet blöja (sydvä,stsv. ble[a], bleja, blia, blya). I
en lång not å s. 29-30 göres sannolikt, att den upp- och mellansvenska formen blöja (= fsv. ble[i]a) är resultatet av en utveckling bl& (= fsv. ble[i]a,
fvn. bleka) > bin > blga > blöja. Det finns sålunda intet skäl att med Hellquist ansätta en urgerm. grundform *blahwiön, *blajwiön. Alla de skiftande
nordiska formerna gå att återföra på ett urgerm. *blahiön, en tanke, som urspr.
framställts av E. LicMn (NoB 1932, s. 213, not 4), dock utan närmare analys
av dialekternas olika former.
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till två grundläggande synpunkter på kartmaterialet, vilka diskuteras
i två kapitel, betitlade »Ett sydvästligt språkgeografiskt kärnområde»
och »Något om de språkgeografiska spridningsvägarna».
I det första kapitlet anges den geografiska omfattningen av det
sydvästsvenska »kärnområdet» på grundval av en detaljerad redogörelse
för utbredningen på svenskt språkområde av en mängd sydvästskandinaviska ord och ljudföreteelser. Som det egentliga kärnområdet betraktar förf, landet söder och väster om en diagonallinje östra Blekinge—norra Dalsland. Som typexempel nämnas inledningsvis 286
plägel, pläjel 'slaga' och 280 oräte, yräte 'vrakfoder'. Vid den fortsatta
redogörelsen visar det sig emellertid, att ordens yttergränser variera
ganska starkt. Detta gäller i mycket stor utsträckning områdets nordvästra del (nordväst om Vättern), medan gränsen i områdets sydöstra
del (söder och öster om Vättern) är mera stabil. På det sistnämnda området löpa isoglosserna parallellt inom ett jämförelsevis smalt bälte,
som begränsas av linjerna mellersta eller östra Blekinge—Vätterns sydspets och mellersta Kalmar län—Vadstena. Den sydligare ytterlinjen
gäller för de nämnda pkijel och oräte, vidare för t. ex. 146 hör
304
riva 'räfsa', 406 b säna, sena vb. 'sina'. Till denna kategori föras även
vissa ord, vilkas yttergräns nu ligger sydligare och västligare, och därjämte några ord, som uppvisa större luckor i utbredningen, ex. 474
vär(e) 'vädur', 418 tinne 'räfspinne' och 71 fjord 'vik, längre insjö, fjärd,
sankt land vid sjö, odlad sjöbotten' — det sistnämnda ordet ägnas en
särskild utredning med en intressant redogörelse för ordets uppträdande
i dialekter och ortnamn (s. 25 f.). En stor grupp ord har sina östliga ändpunkter i södra hälften av Kalmar län. Dessa nå i regel upp i sydvästra
Östergötlands a- och ä-målsområde (Ydre, Lysings, Göstrings och Dals
härader), ex. 57 däka 'flicka', 151 b jordbär 'smultron'. Hit räknar förf.
också vissa i utdöende stadda ord, bl. a. 114 gö 'skälla (om hund)' och
449 vag, van(n) 'sida, riktning' (= fsv. vagher, sidoform till vcegher). Den
största delen av de sydvästliga ord, som anträffas i sydvästra Östergötland, går i öster upp till mellersta Kalmar län, ex. 74 fjäla 'stoppa
(korv)', 90 ullfät(e), ull/ätt(e) 'ullfäll, ulltott', 126 (h)o/s 'takfot' (= fvn.
ups, fsv. ups i sms. upsctdrup), 128 kåsa 'strumpa', 240 a mera/ton 'eftermiddagsmål' (= fsv. mipaptan), 316 räpa, röpa m. m. (: nord1.-östl.
rapa). Om ett ord i öster når upp ända till Tjust, går det i Östergötland
i allmänhet längre norr- och österut än närmast föregående kategori,
ex. 206 kvinna i betydelsen 'hustru', 332 c skrin(n) 'mager', 429 a tor-,
tykännas 'ej kännas vid', 196 kröson 'lingon'. Några av de kartlagda
orden utbreda sig mycket långt mot norr och öster, över Närke och
Sörmland; i enstaka fall nå de in i Västmanland och Uppland, ex. 226 c
ljuske o. d. 'ljumske', 228 a lomma 'ficka', 247 a morlösa 'matstrupe',
279 orne 'fargalt'.
Bortsett från de senast nämnda orden, som ju utbreda sig långt
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utöver det sydvästsvenska dialektområdet, kan man med författaren
konstatera, att de karterade ordens isoglosser i Småland och sydvästra
Östergötland löpa parallellt inom ett så pass smalt bälte, att man kan
tala om en klar ordgeografisk gränszon. Ett annat intryck får man,
om man följer ordens utbredning väster och norr om Vättern. Mera
sällan fortsättes diagonalen från Småland (resp. sydvästra Östergötland) över norra Västergötland eller sydvästra Närke upp mot Värmlands östgräns. Så är förhållandet med 126 (h)o/s 'takfot', 128 hetsa
'strumpa', 151 b jordbär 'smultron' m. fl. Det vanliga är dock, att orden stanna väster om denna gräns. De förut nämnda 286 pläjel 'slaga'
och 474 vär(e) 'vädur' sträcka sig icke längre än till Dalslands nordgräns.
Andra ord, såsom 146 hör 'lin', 280 oräte 'vrakfoder', stanna redan vid
Dalslands sydgräns och i mellersta Bohuslän. Vissa av de sydvästliga
orden nå icke längre än till Hallands nordgräns och Västergötlands gräns
mot Bohuslän. Det gäller exempelvis 57 däka 'flicka', 74 fjäla 'stoppa
(korv)', 476 vätt, vätta(nes) 'en smula'. Det visar sig alltså, att många sydvästsvenska ord — även sådana, som i öster och i centrum varit påfallande expansiva — saknas i Bohuslän, Dalsland och Värmland; de ersättas där mycket ofta av sina centralsvenska motsvarigheter (om förklaringen härtill se nedan). Detta gäller däremot ytterst sällan Västergötland. Detta götiska kärnlandskap ansluter sig regelbundet till
det sydvästliga ordgeografiska området.
Det är inte bara dialektord utan även ljudförändringar av olika
slag, ofta mycket viktiga sådana, som konstituera det sydvästsvenska
dialektområdet. Förf, anför ett 25-tal sydvästliga »ljudföreteelser», som
utbreda sig över i stort sett samma område som huvudmassan av de
ovan exemplifierade sydvästliga orden. De viktigaste äro: assimilering
av nasalförbindelserna mp och nk i vissa ord, ex. räpp 'tidrymd, kvartal': östligare rämp (317 a), skack 'sned': östligare skank (327 b); omljudda former som kåst, kost 'kvast' (208), dogg, dugg 'dagg' (53), släcka
(slycka) 'släcka' (359) — jfr 21 b bolk, bulk 'avbalkning'; > e, g > ö
i långstaviga ord (kvest 'kvist', täcka 'tycka') och i kortstaviga ord framför i och u i följande stavelse (beten, -et 'biten, -it') (511); sydvästligt
/lätta, trötta: öst1.—nordl. fläta, träta (80); bibehållande av förbindelsen
tt (och därur längst i sydväst utvecklat il) i ord som /Mao& 'yngla (om
kattor)': öst1.—nordl. kässla (211) och nättla 'nässla' (265); bibehållande av bindevokalen i kompositionsfog, ex. oxa-, oxetöm: öst1.-nordl.
oxtöm (512); u- som negativt prefix, ex. ulik, usams (280 b) etc. I detta
sammanhang tas också en del egenheter i ordbildningen upp, ex. sydligt och västligt milt, mate m. m. 'mjälte' < *meltia-, *meltiö: öst1.-nordl.
mjälte, mälte <*meltan-, vidare j-avledningar som brötjas (fsv. brytias):
öst1.-nordl. brottas, klövja (fsv. klyfia) 'spräcka': riksspråkets klyva,
drivja '(snö)driva': uppsy. driva. Bland företeelser, som ännu endast
äro preliminärt karterade men vilkas utbredning anges i texten, kunna

LI I'T.N,RATUR

153

nämnas: pret. av typen böd och part. av typen buden: öst1.-nordl. analogiskt bjöd, bjuden; bibehållandet av -t i neutr. sing. av subst., adj. och
part., ex. taket, mulet, faret: öst1.-nordl. taki, -e, muli, -e, Ian, -e; bibehållandet av verbena pluralformer, ex. vi fare(n):
Beträffande utbredningen av de sydvästsvenska egenheterna på
ljudlärans (och formlärans) område gör förf. samma iakttagelse som vid
dialektorden: medan de olika isoglosserna sammanlöpa till ett relativt
smalt gränsbälte i Småland resp. sydvästra Östergötland, sprida de sig
solfjäderformig över de västsvenska landskapen. Gränsen mellan sydvästligt och nordöstligt är m. a. o. i Småland (och Östergötland) skarpare än längre västerut. Att det sydvästsvenska (sydvästskandinaviska)
språksammanhanget så ofta brytes i Bohuslän, Dalsland och Värmland
(och östra Norge) beror enl. förf. på en språklig motström, utgående
från de uppsvenska dialekterna. Lindqvist skriver (s. 36): »En jämförelse mellan det sydöstra ganska slutna isoglossbältet och de nordvästliga spridda smärre bältena ger vid handen, att språkströmmarna i
båda riktningarna [d. v. s. den sydvästliga och den uppsvenska] öster
om Vättern varit mera stationära, m. a. o. att de i regel stannat vid
eller i närheten av det småländska höglandet, medan de i nordväst och
väster varit mera rörliga. Särskilt ha de uppsvenska novationerna haft
betydligt större svängrum väster om Vättern och Vänern än öster om
Vättern.» Synpunkten, framhållen redan i uppsatsen Ordens vandringsvägar (1935), är viktig och förklarar det paradoxala förhållandet, att
västgötskan (i äldre och nyare tid) i vissa fall uppvisar mer genuint
västnordiska former än östnorskan.
Den sydvästsvenska språkenheten är enligt Lindqvist en sida av
ett sydvästligt samband på kulturlivets skilda områden. Förf. anknyter
här till Sigurd Erixons etnologiska undersökningar rörande gårds- och
hustyper, lantmännens lätta redskap m. m., vilka ge konturerna till
en gammal sydvästlig kulturprovins med drag, som på flera punkter
skarpt kontrastera mot det nordöstliga kulturområdet med centrum i
Mälarlandskapen.
Vilka faktorer ha då skapat detta enhetliga sydvästsvenska språkoch kulturområde? Förf. svarar: samfärdseln, fattad i dess vidaste
mening. Denna synpunkt utvecklas närmare i textbandets andra avsnitt, som behandlar de språkgeografiska spridningsvägarna. Förf. visar i detalj, hur språkföreteelserna ha följt de viktiga samfärdsellederna. Dessa voro i äldsta tid vattenvägarna, dels efter kusterna, dels
inne i landet längs vattendragen. Det är framför allt de gamla vattenvägarna (Göta älv och Vänerkusten, Hallandsåarna, Helgeån och Blekingeåarna), som skapat förutsättningarna för det sydvästsvenska
språkgeografiska »kärnområdet». För den vidare spridningen norrut,
in i Mälarbygderna, av sydvästligt språkgods har Eriksgatan spelat en
mycket stor roll. Här skall inte redogöras för detaljer i förf:s framställ-
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ning. Jag skall endast nämna ett intressant detaljproblem, som förf.
kommer in på i samband med spridningsvägarna, och det är den mycket
omdiskuterade frågan om Vättern som språkgräns. Lindqvist fastslår
(här liksom i tidigare ordgeografiska arbeten), att Vättern är språkgräns. Språkkartorna ge härvidlag ett otvetydigt utslag. De många
sydvästsvenska företeelser, som anträffas i Östergötlands götamålsområde i sydväst, ha kommit från Småland, icke över Vättern från Västergötland.
De sydvästsvenska språkdragen återkomma mycket ofta i Norrland. Ibland äro de inskränkta till de västligaste landskapen (Jämtland
och Härjedalen), ibland åter utbreda de sig över hela Norrland t. o. m.
Hälsingland i söder. Lindqvist räknar här så gott som genomgående
med norskt inflytande. Norge, skriver förf., måste i stor utsträckning
betraktas som »en brygga emellan den sydvästsvenska och den norrländska utbredningen» (s. 58). Vissa sydvästsvenska språkdrag möta
också i de östsvenska dialekterna. Förf. räknar här med olika spridningsvägar: från Norrland till Österbotten, från Småland—Östergötland till Estland men även från sydligare svenska landskap till Åland
och Finland.
Avslutningsvis berör förf. helt flyktigt ett par viktiga ordgeografiska problem. Det ena är: varför äro vissa ord mera spridningskraftiga än andra? Förf, framhåller, att industri-, hantverks- och handelsord liksom ord, tillhörande husdjursskötselns terminologi, gärna sprida
sig utanför sina kärnområden. En spridningsverkande faktor är också
ordens affektbetoning (ord med nedsättande innebörd sprida sig lätt).
En annan fråga, som i största korthet beröres, är ordens öden i periferien, »urspårningar» o. d., företeelser, som man mera ingående kan studera i tidigare arbeten av författaren, särskilt Urspårade ord i dialektgeografisk belysning (1934) och Ordgränser och ordf örändringar (1937).
Om anmälaren — enligt recensenters sed — skulle framställa en anmärkning, så skulle den i första hand röra materialets sammansättning
och den av framställningens knapphet betingade schematiska behandlingen därav. Redan en ytlig granskning av materialet ger vid handen,
att det har en mycket heterogen karaktär. Det gäller närmast det som
sydvästsvenskt betecknade ordförrådet. Detta utgöres till en del
av sydvästsvenska (sydvästskandinaviska) novationer (liksom de flesta
av de berörda ljudföreteelserna), danska och tyska lånord o. d. Men
till en icke ringa del utgöres ordförrådet av gamla samnordiska (resp.
samgermanska) arvord, som i de svenska dialekterna visa samma sydvästliga utbredning som föregående grupp. De båda kategorierna hållas icke isär. Man undrar, i vilken utsträckning de senare orden skola
betraktas som sydvästskandinaviska (resp. sydvästsvenska) i den meningen, att de på nordiskt område aldrig funnits utanför den sydvästskandinaviska (resp. sydvästsvenska) språkmiljön. Framställningen ger
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inte 'klarhet på den punkten. Att författaren icke varit främmande för
,själva frågeställningen, framgår av ett uttalande på s. 59: »Jag skall
här icke ingå på den komplicerade frågan, om och i vilken utsträckning
ord av här berörd typ kunna tänkas ha haft en allmän nordisk utbredning men fått vika för uppsvenska (eventuellt andra) novationer. Att
så i viss mån är förhållandet, torde vara sannolikt. Särskilt kan det
antagas i sådana fall, där låneord på uppsvenskt område uppträda som
synonymer för gamla västsvenska ord och dessa senare samtidigt äro
vanliga i finlandssvenska dialekter, t. ex. ifråga om ord som bråta —
bråka (27 b) och mege pese (239, 284).» Förf. har tydligen icke ansett det nödvändigt att vid en översiktlig karakteristik av det sydvästsvenska dialektområdet skilja mellan relikter och novationer. En
sådan inställning kan naturligtvis försvaras. Å andra sidan har uraktlåtenheten att klart skilja mellan de olika kategorierna av sydvästsvenska ord råkat i konflikt med ett par grundläggande synpunkter i
förf:s framställning, nämligen det starka framhävandet av de ordgeo_grafiska kärnområdena, ordens vandringsvägar o. d. Såsom framställningen är upplagd (särskilt i kapitlet om de språkgeografiska spridningsvägarna), är det av betydelse att få klarlagt, om en isogloss är en mer
eller mindre framskjuten linje från det sydvästliga expansionsområdet
eller om den är en reträttlinje under intryck av en nordöstlig expanderande novation. Det kan möjligen vara av intresse att som en komplettering till författarens framställning framdra några exempel på ord,
som enl. anmälarens uppfattning äro sydvästsvenska reliktord.
Ordet jordbär 'smultron' (151 b) är allmänt germanskt (jag bortser
från gotiskan, där det av lätt insedda skäl inte finns belagt): ags. eord,ber(i)ge, mnd1.-mlt. ertbere, fsax. erthberi, flit. erdberi, nyisl. jara-, jaraar.ber, no. dial. (allm.) jordbcer, jardbcer, da. jordbcer, f sv. iordhbwr. I större
delen av Sverige är jordbär det genuina dialektordet för 'smultron'.
Karta 151 b ger ordets utbredning i Göta- och Svealand (Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland, Västergötland, Småland utom norra Kalmar län, sydvästligaste Östergötland). I SydvästSverige 1, s. 58, uppges, att jordbår anträffas i Norrland t. o. m. Hälsingland i söder. Det är riktigt för jordbär i betydelsen 'smultron'. I
-andra betydelser är ordet emellertid anträffat söder om Hälsingland.
Sålunda är jordbär i betydelsen 'hjortron' känt från hela Gästrikland
(ända ned till Upplandsgränsen)' och från stora delar av Dalarna: Nedansiljan2 och nedre Västerdalarna. I Dala-Bergslagen4 och (norra)
Hamrånge, Hedesunda, Hille, Järbo, Ovansjö, Torsåker, Valbo (ULMA),
Ockelbo, österfärnebo (SOA:s dialektordsaml.).
Boda, Rättvik, Leksand, Al, Bjursås, Gagnef (ULMA).
Floda, Nås (ULMA).
Gustavs, Hedemora, Malingsbo, Norrbärke, Söderbärke (ULMA).

156

LITTERATUR

Västmanland' möter ordet i betydelsen 'potatis'. Det bör nämnas, att
jordbär även är anträffat i finlandssvenska dialekter i betydelserna
»fräknebär» (Petalax i södra Vasa län) och »åkerbär» (Hvittisbofjärd i
Satakunda).3
Det upp- och mellansvenska område, där ordet jordbär numera saknas, är alltså inte stort och ter sig försvinnande litet, då det ses mot
bakgrunden av ordets stora, sammanhängande utbredningsområde på
germansk botten (i fornspråk och dialekter). Om man därtill betänker,
att ordet på det område, där det saknas, är ersatt med en uppsvensk
novation, smultron, smulte(r)bär m. m., blir det klart, att jordbär icke
är ett expansivt sydvästligt ord utan ett samnordiskt ord, som i de
centralsvenska dialekterna vikit undan för den uppsvenska novationen
smultron. Det är betecknande, att de »urspårade» betydelserna på jordbär uppträda i kontaktzonen mellan smultron-området och det norra
jordbär-området. I denna zon har jordbär tills vidare räddats från undergång genom att anta sekundära betydelser som 'hjortron', 'åkerbär'
och t. o. m. 'potatis'. Här ha associationer av saklig och rent akustisk
art satt in. Att hjortron och smultron stå varandra nära i den folkliga
botaniska systematiken visar bl. a. snytter-, snötterbär i bägge betydelserna3 och framför allt no. o. sv. dial. molta, multer o. d. 'hjortron', bildat till germ. *meltan 'smälta' som sv. smultron, smulte(r)bär till verbet
smälta. Den i Västmanland och Dala-Bergslagen mötande betydelsen
'potatis', som på sin höjd kan vara ett par hundra år gammal, har väl
förmedlats av det bl. a. i dessa trakter förekommande ordet jordpäron
'potatis'.
Ordet vädur har, i motsats till jordbär, en mycket begränsad utbredning i moderna svenska dialekter (se karta 474, där dock ordets
förekomst i gutniskan icke blivit markerad). Att ordet tidigare säkerligen gått östligare, framhålles av Lindqvist i textbandet, s. 20. Enligt.
min mening tala starka skäl för den uppfattningen, att vädur, om man
går tillräckligt långt tillbaka i tiden, varit ett allmänt svenskt ord. Jag
hänvisar till D. 0. Zetterholm, Dialektgeografiska undersökningar,
s. 53 ff. Även andra sydvästsvenska ord (74 tjäla 'stoppa in el. ner',
särsk. 'stoppa korv', 128 Kisa 'strumpa' m. fl.) äro enligt min uppfattning att betrakta som reliktord.
De synpunkter, som här anlagts på vissa i undersökningen ingående
ord, har Lindqvist — som nämnts — icke varit främmande för. Men
de ha kommit i skymundan i författarens framställning, särskilt i kapitlet om spridningsvägarna, där de närmast höra hemma.
1) Västerfärnebo, Västervåla, Norberg, Vä,stanfors, Ljusnarsberg, Hörken
(ULMA).
H. Vendell, Ordbok över de östsvenska dialekterna.
Se Lyttkens, Svenska växtnamn, 2, s. 804 o. s. 808.
Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Uppsala. Ser. A: 1 (1940).
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Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning är ett synnerligen betydelsefullt arbete, det viktigaste, som på länge utkommit i svensk
dialektologi. Här har först och främst till forskningens förfogande ställts
ett rikhaltigt och intressant kartmaterial. Särskilt värdefulla äro enligt anmälarens mening de kartor, som belysa de sydvästsvenska »ljudföreteelserna». Det måste bereda varje nordist den största tillfredsställelse att ha fått dessa viktiga dialektkriterier tillförlitligt kartlagda.
Den utomordentligt sakkunniga och synpunktsrika kommentaren vittnar om vilken enastående kännedom författaren äger om de dialekter,
som utgjort huvudföremålet för hans forskningar. Kommentaren har
också principiell räckvidd, dels genom författarens konsekvent genomförda språkgeografiska betraktelsesätt, dels genom de nya aspekter
den ger på de svenska och över huvud taget nordiska dialekternas frändskaper och indelning.
Lennart Moberg.

Undersökning av svenska dialekter och folkminnen
1946-47.
Landsmåls- och Folkminnesarkivets i Uppsala
årsberättelse 1946-47.
AV DAG STRÖMBÄCK.

I. Översikt över ekonomi, förvaltning och personal.
Arkivets stat för verksamhetsåret 1946/47 fastställdes genom k.
brev den 14 juni 1946. Anslagsbeloppens storlek och fördelning på de
olika posterna framgå av statsliggaren för nämnda år s. 581 ff.
Anslaget till avlöningar har uppgått till 80,700 kronor mot 79,000
under föregående budgetår. Höjningen förorsakades av att de tre arkivarietjänsterna i likhet med motsvarande befattningar vid de s. k.
lärda verken uppflyttats från lönegrad Eo 21 till Eo 23. Anslaget till
omkostnader har höjts med 3,600 kronor till 10,800. Av anslagshöjningen har 2,600 kronor använts för anskaffande av nödiga förvaringsskåp för ordsamlingarna. Även anslaget till insamling och bearbetning av vetenskapligt material har erhållit vissa förstärkningar.
Dessa ha gällt posterna resor samt tillfälliga vetenskapliga medarbetare, vilka ökat med sammanlagt 12,200 kronor. Dessutom förstärktes
det i föregående årsberättelse omnämnda anslaget till anskaffande av
en automobil med inmonterad graminofonupptagningsanläggning med
8,200 kronor.
Som bidrag till undersökningen av de värmländska folkmålen och
folkminnena har Värmlands läns landsting anslagit 6,000 kronor.
Beträffande undersökningen av de estlandssvenska folkmålen och
folkminnena se nedan kap. III.
Professor ERIK NOREEN, som sedan år 1941 tillhört styrelsen såsom självskriven ledamot, avled den 13 dec. 1946. I övrigt har styrelsens sammansättning varit densamma som under föregående år. Ordförande har sålunda varit professor emeritus B. HESSELMAN, vice ordförande professor J. SAHLGREN, sekreterare arkivchefen D. STRÖMBÄCK och skattmästare överbibliotekarien T. KLEBERG. övriga ordinarie ledamöter ha varit professorerna N. LINDQVIST och B. COLLINDER
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samt docent 0. GJERDMAN. Suppleanter ha varit professorerna H.
SMITH och E. HJÄRNE.
Arkivets fasta personal har under året haft följande sammansättning:

A. Extra ordinarie tjänstemän enligt fastställd personalförteckning:
Arkivchef i lönegrad Eo 30: docenten, fil dr. DAG STRÖMBÄCK.
Förste arkivarier i lönegrad Eo 26: docenten, fil. dr ÅKE CAMPBELL, föreståndare för folkminnesavdelningen, samt fil. dr LARS LEVANDER och fil. dr MANNE ERIKSSON.
Arkivarier i lönegrad Eo 23: fil. lic. ERIK HOLMKVIST, fil. dr
HERBERT GUSTAVSON och fil. dr FOLKE HEDBLOM, föreståndare för expeditionen.

B. Övrig icke-ordinarie personal:
Amanuens vid folkminnesavdelningen i lönegrad Eo 18: fil. dr
JULIUS EJDESTAM.
Arkivbiträde i lönegrad Eo 8: fru DAGMAR HOLMKVIST.
Arkivbiträde i lönegrad Eo 7: fröken ELLA ODSTEDT.
Kontorsbiträden i lönegrad Eo 4: fru CARIN HEDBLOM och fru
GUN BJÖRKLUND.
Som extra medarbetare med hel arbetstid ha under året tjänstgjort: vid värmlandsundersökningen fil. lic. RICHARD BROBERG, vid
estlandssvenska undersökningen adjunkten vid Försvarets läroverk fil.
lic. NILS TIBERG, vid lapska undersökningen docent ISRAEL RUONG (intill den 1 sept. 1946) och fru IRLA KAISER samt vid expeditionen fru
BRITA B OLDING.
För timavlönad personal redogöres nedan under arkivets olika avdelningar.

II. Samlingarnas tillväxt och användning.
Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedanstående översikt:
lexikaliska ordsamlingar 234 bl. fol., 865 bl. 4:o, 43 bl. 8:o
och c:a 52,100 bl. 16:o. Därav komma på ordregistret c:a 15,500 och
på sakregistret 6,802 bl. 16:o. Härtill kommer det material som införts
på landskapsundersökningarnas oktavkort.
texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnesuppteckningar 280 bl. fol., 14,711 bl. 4:o, 417 bl. 8:o, 10 bl. 16:o
och 10 häften.
grammatiska uppteckningar 154 bl. fol., 16 bl. 4:o, 20 bl.
16:o och 1 typordlista.
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primäranteckningar m. m. 98 bl. fol., 225 bl. 4:o, 72 bl. 8:o
och 72 häften.
melodiuppteckningar 66 bl. 4:o och 16 häften (de senare
innehålla 309 melodier).
teckningar och skisser (separata, utom dem som ingå i löpande text) 395 bl.
fotografier 2,223 st. (de flesta med negativ).
Gr ammof onarkivet har under året ökat med 450 skivor med
svenska och lapska texter, folklig vokal och instrumental musik, däribland lapska jojkningar. Då allra största delen av skivorna inspelats
med den lägre hastigheten 33 1/3 varv/min., är siffran 450 icke direkt
jämförbar med i tidigare årsberättelser angivna siffror för antalet nytillkomna skivor. Dessa ha alla inspelats med en hastighet av 78 varv/
min. Omfånget av under detta år upptagna texter är i själva verket
drygt dubbelt större än det skulle ha varit, om samtliga skivor inspelats med den högre hastigheten.
Trycksamlingen har under året tillförts 867 accederade nya volymer samt årgångar för året av 16 tidskrifter. Förvärvet har till största
delen skett genom gåvor och byten.
Antalet besök av forskare icke tillhörande institutionens personal
har varit 3,374.
Lån inom staden ha beviljats i 65 fall, varvid 123 nummer utlånats och utom staden i 58 fall varvid 768 nr utlånats. Hela antalet
utlånade volymer är sålunda 891. Av vida större omfång är det material som expedierats till besökande forskare för användning inom arkivet.

III. Arkivarbeten och materialbearbetning.
1. Allmän översikt.
Inkommande material har registerförts av fru D. HOLMKVIST. 964
nya nummer och subnummer ha under året införts i accessionskatalogen och förtecknats i topografiska registret och personregistret. Utsända
frågelistor och inkomna svar ha antecknats i frågelistregistret. Till
arkivets bibliotek nyinkommen litteratur har katalogiserats av dr M.
ERIKSSON. In- och utlåning av arkivalier har handhafts av fru Holmkvist. Vid kassaförvaltning och bokföring har expeditionens föreståndare assisterats av fru C. HEDBLOM, länsassessor P. CARLSTRÖM (t. 0. m.
31/12 1946) och länsbokhållare E. LILLIESKÖLD (fr. o. m. 1/1 1947).
Från expeditionen ha under året avsänts 1,627 brev och 907 andra
försändelser.
Arbetet på arkivets ordregister har såsom tidigare bedrivits landskapsvis. I dr II. GUSTAVSONS ordregisterarbete har tyngdpunkten legat på den i senaste årsberättelse omnämnda excerperingen av växt-
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namn. Därvid ha främst gotländska, öländska, småländska och östgötska samlingar genomgåtts. Växtnamnsregistret omfattade vid årets'
slut c:a 8,700 bl. 16:o. I samband med detta arbete ha karakteristiska
fågelnamn excerperats. Fil. mag. ANNA-LISA JANSSON har fortsatt genomgången av frågelistsvar från Medelpad. Ett ordregister för Ångermanland har under året påbörjats under ledning av fil. lic. K.-H. DAHLSTEDT och med fru MAJ RUNE som excerpist. Det värmländska ordregistret har fortsatts, varvid fil. stud. J. JACOBSSON utfört det mesta
av arbetet. Detta register uppgick vid årets slut till c:a 10,500 bl. 16:o.
Sakregistret. Excerperingen av arkivets samlingar ur realsynpunkt har fortsatts av fru GERDA GRAPE. Därvid ha under året 6,802
nya kort utskrivits för realkatalogen. Denna omfattade vid årets slut
c:a 174,290 kort in 16:o.
De språkliga landskapsundersökningarnas arbete har fortgått efter i huvudsak samma linjer som föregående år.
Dalar n e. Inom den av LEVANDER ledda dalmålsundersökningen
ha som föregående år fil. stud. S. BJÖRKLUND och fr. o. m. mitten av
augusti t. o. m. mitten av oktober samt under maj månad fil. kand.
TH. TANNERHAGEN biträtt med skrivarbete. Björklund har fortsatt excerperingen av s. k. monografier (fr. o. m. Back Olof Eriksson t. o. m.
Filip Rombo). Härjämte har han varit sysselsatt med att först fortsätta och slutföra kompletteringar till L. Levanders manuskript övre
Dalarnes Bondekultur, del III, senare läsa korrektur och skriva register
till samma arbete. Björklund har vidare fortsatt att under Levanders
ledning genomföra omredigering av ordboksmanuskriptets tidigare artiklar till enlighet med SAOB:s uppställningar och definitioner, vilket
arbete framförts från blada v. t. o. m. bröllop n. Han har slutligen utfört nödigt ren- och omskrivningsarbete i oktavkortordboken i anslutning till Levanders manuskriptutskrivning. Tannerhagen har fortsatt
fjolårets genomgång av svar på L. Levanders specialfrågelistor, ett arbete som fördes fr. o. m. Håll N. Mattsson t. o. m. F. Rombo. Levander har under året — förutom korrespondens med ortsmeddelare samt
instruktion av upptecknare m. fl. löpande redaktionella uppgifter —
fortsatt utarbetandet av ordboksmanuskriptet, vilket framförts t. o. m.
artikeln leitthlivor.
•
Oktavsamlingen har under året tillväxt med omkring 350 kort.
Liksom föregående år ha nya belägg i stort antal införts på korten,
och hela antalet oktavkort i dalmålsordboken uppgick vid arbetsårets
slut till omkring 128,350.
Gotland. GUSTAVSON har fortsatt arbetet på andra delen av sin
avhandling Gutamålet samt utarbetat anmärkningar och litteraturhänvisningar till P. A. Säve, Gotländska lekar. Detta arbete är nu under
tryckning. Om de gotländska växtnamnsregistret se ovan. På grundval
av detta har Gustavson utarbetat en förteckning över gotländska växt11- 48162
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namn, tillika avsedd att användas som frågelista, vilket arbete nu är
under tryckning i Visby.
Gästrikland. Läroverksadjunkt E. LINDKVIST har i sitt hem i
Växjö fortsatt bearbetningen av sitt material från landskapet.
Uppland. ERIKSSON har under året utredigerat egna uppteckningar
samt granskat och bearbetat inkommande material.
Värmland. Vid värmlandsundersökningen har arbetet under
BROBERGS ledning liksom tidigare inriktats på att undersöka viktiga
ämnesområden, särskilt sådana som ej äro företrädda i arkivets samlingar av frågelistsvar från landskapet. Uppteckningsarbetets tyngdpunkt har förlagts till de delar av landskapet, särskilt Nordmarks, Jösse,
Fryksdals och Älvdals härader, vilka försummats vid tidigare undersökningar. Utarbetandet av de i föregående årsberättelse omnämnda större
ordsamlingarna från de norra delarna av Jösse, Fryksdals och Älvdals
härader har under året fortsatts. Sedan Värmlands läns landsting hösten 1946 beviljat anslag till undersökningen av länets dialekter och folklore och med fortsatt stöd av värmländska industrier har det blivit möjligt att avsevärt utöka antalet ortsmeddelare, och i detta syfte höll arkivet i samarbete med Värmlands hembygdsförbund en kurs för upptecknare i Karlstad den 17-19 oktober med föreläsningar av doc. D.
STRÖMBÄCK, dr F. HEDBLOM och lic. R. BROBERG. Till ledning för ortsmeddelarna har undersökningsledaren utarbetat en översikt över landsmålsalfabet, lämpligt för uppteckning av värmländska dialekter. Han
har vidare (delvis i samband med resor) instruerat ortsmeddelare, granskat inkommande material och korresponderat med upptecknarna. Fil.
stud. J. JACOBSSON har under året varit timavlönad medarbetare vid
värmlandsundersökningen. Han har huvudsakligen varit sysselsatt vid
ordregistret. Om detta se ovan.
Västergötland. Såsom frivillig medarbetare har f. d. rektor S.
LANDTMANSON under året, förutom med publicerandet av den nu tryckta
del 3 av Västergötlands Folkmål, varit sysselsatt med olika arbeten inom
arkivet. Excerperingen för oktavkortsordboken har fullföljts och tillfört ordboken o. 3,500 ord. Föremål för excerperingen ha varit äldre och
nyare frågelistsvar, vidare genom Västgöta folkmålskommitte hopbragta
samlingar av primäruppgifter och främst ett stort antal äldre sedessamlingar, vilka ibland givit ett värdefullt material. Avsikten har varit att
samla på ett ställe materialet ur alla mindre omfattande sedessamlingar,
medan de större samlingarna av sedeslappar t. v. fått förbliva oexcerperade. Antalet uppslagsord i ordboken kan approximativt beräknas
till 44,000. Vidare har Landtmanson upprättat språkkartor, belysande
vissa formlärefrågor (pronomina och verb) samt utarbetat en preliminär
sammanfattning av det härigenom vunna resultatet, ävensom varit behjälplig med kontrollering och ordnande av västgötasamlingarna.
0 st er g ö tl a nd. Om GUSTAVSONS ordregisterarbete se ovan. Läro-
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verksadjunkten fil. lic. E. TÖRNQVIST har fortsatt arbetet på sin framställning rörande substantivet i östgötamålen, och ett större antal kartor ha färdigställts för tryckning.
Estland och Gammalsvenskb y. Efter ansökan av K. Gustav
Adolfs Akademien beviljade K. Maj:t den 29 juni 1946 ett anslag å 30,000
kr — varav 5,000 finge fonderas för tryckningskostnader — till fortsättning av den systematiska undersökningen av den folkliga kulturen bland
de till Sverige anlända estlandssvenskarna. Arbetet har som förut bedrivits med arkivet som arbetscentral och med läroverksadjunkten fil.
lic. N. TIBERG som arbetsledare i samverkan med i föregående berättelse
angivna institutioner. Som excerpist vid den estlandssvenska, kortordboken har hela perioden tjänstgjort fru ANNE-MARIE CRONSTRÖM, född
NELIN, samt till mitten av december 1946 fil. stud. N.-G. CRONSTRÖM.
Som skriv- och expeditionsbiträde har från augusti 1946 fru BRITA
BOLDING varit anställd. — F. rektorn G. DANELL har i sitt hem fullföljt
manuskriptet till sin nucköordbok från A till ö; det omfattar ca 700 sidor folio.
Skildringar av folklivet, dels på dialekt med översättning, dels på
riksspråk med infogade dialektord, i många fall med teckningar, ha inkommit från de flesta av språkområdets orter. Ämnena ha behandlats
efter vissa av arkivets frågelistor men företrädesvis efter särskilda estlandssvenska frågelistor och efter direkt utfrågning genom brev. Kortordboken omfattade den 30 juni 1947 c:a 13,000 uppslagsord jämte c:a
15,000 kort med översättningar och fraser. Det estlandssvenska sakregistret omfattade vid samma tid c:a 6,000 blad 16:o. Samlingarna av estlandssvenska medarbetares bidrag på dialekt med översättning eller på
riksspråk med dialektord utgjorde c:a 5,000 blad 4:o. Till dessa samlingar
med grov beteckning har påbörjats ett ordregister i 16:o.
Folkminnesavdelningens arbete, som letts av avdelningsföreståndaren CAMPBELL har fortgått efter samma linjer som under tidigare
år. Under den del av arbetsåret, som faller efter 1 nov. 1946, har EJDESTAM åtnjutit tjänstledighet från sin amanuensbefattning. Fil. kand.
SIGBRIT PLIENGE JACOBSON, som under en tid som extra arbetskraft
medarbetat på avdelningen, uppehöll som vikarie Ej destams befattning
under tiden 1 nov.-31 dec. 1946. Härefter har fil. kand. ASA STÖDIN
varit vikarie. Om fru GERDA GRAPES arbete med realkatalogen se ovan
under Sakregistret.
Insamlingsarbetet har bedrivits huvudsakligen på landsbygden, sedan tidigare pågående stadsundersökningar slutförts. Dock ha uppteckningar med särskilda anslag under året pågått i Nybro. Till stöd för
uppteckningsarbetet ha två nya frågelistor utarbetats, M 183, Folktro
om gök, skata, katt och ekorre (Sjödin) och M 184 Arbetsåret i Norrland (Campbell). Ett antal nya ortsmeddelare ha under året instruerats
i områden, som tidigare ej varit företrädda bland arkivets meddelare.
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Om fältarbetena se nedan kap. IV. Samarbete med Radiotjänst rörande
realkatalogisering av radioprogram samt med Gustav Adolfs Akademien
och Radiotjänst rörande upptagning och uppteckning av folkvisor ha
inletts. Till Vilhelmina Hembygdsförening har överlämnats i kopia fru
Lisa Johanssons, Vilhelmina, samling av växter jämte beskrivningar av
deras användning hos allmogen. Denna samling har under sommaren
1947 varit utställd på Vilhelmina Hembygdsmuseum.
Granskning och redigering av monografiska arbeten ha utförts av
avdelningens tjänstemän, av vilka arbeten här må nämnas: Fräs Erik
Andersson, »Osmundsbergs bys äldre folkliv och folkminne»; Otto Blixt,
»Folkliv och folkminne i Grangärde socken»; Nils Eriksson, »Folkliv och
folkminnen i Skalmodalen», Linnar Linnarsson, »Gammal bygd och
folkkultur i Västergötland». Utredigeringen av arkivets samlingar av
lekar har fortsatts (Ejdestam). — En del arbeten med hjälp av lapska
ortsmeddelare ha under året ombesörjts genom folkminnesavdelningen.
Lapska avdelningen. Så länge nomadskolinspektören fil. dr
I. RUONG ännu var bosatt i Uppsala, intill den 1 sept. 1946, deltog han
i viss utsträckning i avdelningens arbete. Under besök i Uppsala den
12/2-14/2 1947 utförde han en del registreringsarbeten. Arbetet med
publiceringen av fil. dr H. GRUNDSTRÖMS stora ordbok över lulelapskan
har under året fortsatts och fase. 1 utkom av trycket i nov. 1946. För
att deltaga i redigeringsarbetet har Grundström vistats i Uppsala under
tiderna 11/6-24/8, 4/10-31/10 1946 och 24/4-20/5 1947. En stor del
av korrekturläsningen har han utfört i sitt hem i Jokkmokk. Grundström har vidare utskrivit text med översättning till ett antal lapska
grammofonskivor. I arbetet med redigering av ordboken ha vidare prof.
B. COLLINDER och doc. D. STRÖMBÄCK deltagit. Den parallellöpande
tyska översättningstexten har utarbetats av fru IRLA BAISER och dr
phil. A. WOLF. Doc. A. 0. VÄISÄNEN, Helsingfors har fortsatt att till
notskrift överföra lapska jojkningar på grammofonskivor.
Grammofonverksamheten. Såsom redan i senaste årsberättelse omnämnts, levererades i aug. 1946 den bil med inmonterad grammofoninspelningsapparatur till vilken arkivet i samverkan med vissa
andra institutioner för dialekt- och folklivsforskning erhållit anslag av
riksdagen. Genom välvilligt tillmötesgående av Radiotjänst hade bilen
försetts med en delvis provisorisk utrustning, så att den omedelbart
kunde tas i bruk, trots att vissa delar av inspelningsanläggningen ännu
inte voro leveransklara. Efter smärre resor i Uppland, som närmast hade
karaktären av provturer, gjorde HEDBLOM i slutet av aug. en resa i Medelpad. På grundval av de erfarenheter som då gjordes, undergick bil
och inspelningsapparatur vissa justeringar och kompletteringar i sept.
1946. Längre resor gjordes sedan i Hälsingland, Värmland, Bohuslän,
Småland och Skåne och kortare besök i Gästrikland och Uppland. När
i början av dec. väglag och väderlek omöjliggjorde fortsatta upptag-
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ningar, lämnades bilen åter till AB Aga-Baltic, Lidingö, som levererade
inspelningsanläggningen i definitivt skick i mars 1947. Den 1 april startade en expedition till Karesuando för lapska upptagningar, i maj gjordes upptagningar i Värmland och i juni i Dalarne. Se härom närmare i
kap. IV Resor.
Genom tillkomsten av denna bil har arkivet fått helt andra möjligheter än förut att med grammofonens hjälp rädda värdefullt språk- och
traditionsmaterial. Enär anläggningen drives av elström från ackumulatorer som laddas av bilens motor, kunna upptagningarna nu göras helt
oberoende av om det i respektive sagesmäns bostäder finnes elkraft eller
icke. Utrustningen med två graververk gör det vidare möjligt att taga
upp långa sammanhängande texter utan avbrott för skivbyte. Genom att
upptagningsexpeditionerna kunna arbeta oberoende av järnvägs- och
busskommunikationer blir dessutom arbetstiden under resorna effektivare utnyttjad. — Arkivet erkänner tacksamt den värdefulla hjälp vid
grammofonbilens planering och utrustning som beredvilligt lämnats av
Radiotjänsts inspelningsavdelning och dess chef civilingenjör J. VON
UTFALL.
Alla under året inspelade skivor ha accessionsförts och med uppgifter
om sagesmän och innehåll förtecknats i den topografiskt uppställda grammofonkatalogen. Ansvaret för grammofonupptagningar och skivarkiv
har väsentligen åvilat HEDBLOM, som också gjort alla de större resorna.
I denna verksamhet har också ERIKSSON tagit verksam del, särskilt i
arbetet på grammofonbilens konstruktion och utrustning samt vid resor
i Uppland. Fru BOLDING har biträtt vid katalogisering och andra arbeten i skivarkivet. Tyvärr ha tid och arbetskrafter icke räckt till för
kopiering av äldre skivor, särskilt sådana som inspelats på skivor med
stomme av papp eller glas, de enda som stått till buds under krigsåren,
och vilkas lagringsbeständighet visat sig vara otillfredsställande. Frågan om matrisering av viktigare skivor är ännu olöst; under året har början gjorts med matrisering av en skiva. Matriseringen ställer sig tyvärr
rätt kostsam, men den erbjuder tills vidare den enda fullt säkra metoden
att bevara skivmaterialet för framtiden.
2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet.
STRÖMBÄCK har i samarbete med arkivets tjänstemän planlagt och
lett institutionens undersökningar inom skilda områden. Han har granskat inkommande samlingar och lämnat instruktion åt upptecknare. I
maj 1947 gav Strömbäck vid universitetet en kurs för upptecknare av
dialekter och folkminnen. Om hans deltagande i fältarbetet se kap. IV.
Han har under året utgivit årgång 1946 av Svenska Landsmål (med bilagor), lett redigering och tryckning av Levi Johanssons arbete »Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken» samt i tidskriften Arv 1946 pub-
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licerat en undersökning »Om Draumkvtedet och dess källor». Under tiden 13/1-5/4 åtnjöt han tjänstledighet för vetenskapligt arbete.
LEVANDER har lett dalmålsundersökningen och fortsatt utarbetandet av tryckmanuskriptet till dalmålsordboken. Han har härjämte korrekturläst del III av Övre Dalarnes Bondekultur. Av trycket har han
utgivit »Dalmålsordboken 1946» (i Dalarnas Hembygdsförb:s årsb. 1947)
samt »Från Dalmålsordboken» (Svenska Landsmål 1946. Meddelanden
och aktstycken).
ERIKSSON har utom sitt ovan nämnda arbete vid upplandsundersökningen tjänstgjort som tf. arkivchef under tider då Strömbäck haft
semester eller tjänstledighet, sammanlagt 143 dagar, och dessutom som
tjf. arkivchef under tider då arkivchefen varit frånvarande på grund
av resor eller annat arbete utanför institutionen. Han har omhänderhaft löpande korrespondens, särskilt i frågor rörande arkivets samlingar och lämnat handledning åt besökande forskare. Han har vidare
handhaft accederingen av nyinkommande litteratur vid referensbiblioteket m. m. Som redaktionssekreterare för tidskriften Svenska Landsmål har han biträtt arkivchefen med utgivning av tidskriftens årgång
för 1946. Under april och maj 1947 har han givit en kurs för dialektupptecknare vid Stockholms högskola. Eriksson har i Svenska Landsmål 1946 publicerat uppsatsen »Dialektuppteckningens metoder med
särskild hänsyn till sammanhängande texter» samt ett par andra smärre
bidrag.
CAMPBELL har tjänstgjort som föreståndare för folkminnesavdelningen. Han har fortsatt sin verksamhet som redaktör för den folkloristiska delen av Atlas över svensk folkkultur. Tillsammans med professor S. Erixon har han varit redaktör för verket Svensk Bygd och
Folkkultur och har däri publicerat uppsatsen »Våra folkminnen — ett
angeläget ärende för lekman och lärd». Såsom docent i nordisk etnologi vid Uppsala universitet har Campbell föreläst och examinerat i sitt
ämne. Han har även föreläst vid Stockholms högskolas kurs för amerikanska studenter.
GUSTAVSON har utom sina ovan nämnda arbeten granskat inkomna
samlingar och instruerat upptecknare från Gotland och Östergötland.
HEDBLOM har förestått expeditionen, varit institutionens kassaförvaltare, haft ansvaret för bokföring, redovisningar och övriga ekonomiska frågor, varit föredragande i ärenden rörande administration,
ekonomi och personal, utarbetat arbetsredogörelser, årsberättelse m. m.
samt haft den arkivtekniska vården om institutionens samlingar av
handskrifter, böcker och inventarier. Han har vidare varit ledare för
grammofonverksamheten och har därvid under året tillbragt sammanlagt 109 dagar på upptagningsresor.
EJDESTAM har granskat inkommande folkloristisk etnologiskt material, korresponderat med ortsmeddelarna och lämnat instruktion åt
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upptecknare samt fortsatt arbetet på registranten över arkivets samlingar av folkliga idrottslekar. Han har åtnjutit längre tjänstledighet
för sjukdom tiderna 1/7-31/7, 14/8-7/9 1946 och för enskilda angelägenheters vårdande 1/11 1946-31/10 1947. Under året har Ejdestam
publicerat »Orafärd vid besittningstagande av jordegendom» (Svenska
Landsmål 1946) och »Handledning för sockenbeskrivare>> (=-- Hermes
småskrifter 15) samt tjänstgjort som huvudredaktör för samlingsverket »Sveriges Bebyggelse: Statistisk-topografisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd».
BROBERG har lett Värmlandsundersökningen (se ovan). Utom ovan
nämnda arbeten har han varit sysselsatt med färdigställandet av en
större ordsamling från östmarks socken samt katalogiserat grammofonskivor från Värmland. Han har under året publicerat »Brunskogs
folkminnen» i En bok om Brunskog (Arvika 1946).
Om TIBERGS verksamhet vid estlandssvenska undersökningen se
ovan. Han har vidare övertagit ledningen av de stadstraditionsuppteckningar i Visby, som igångsatts av arkivet i samverkan med Gotlands hembygdsförbund. Tiberg har uppgjort frågelistorna »Grosshandel i Visby» och »Hantverksmässiga näringar i Visby»; dessa ha
jämte partier av arkivets frågebok för städer utsänts till frivilliga medarbetare. Tiberg har publicerat »Den mindre runinskriften i Anga kyrka»
(i Gotlands Allehanda 7.8. 1946).
Om RUONG se ovan under Lapska avdelningen.
Om LANDTMANSON se ovan under Västergötland. Han har under
året publicerat del 3 i det av J. Götlind påbörjade verket Västergötlands
folkmål: »Konsonanterna r—w. Kvantitet. Expiratorisk accent». (Skr.
utg. av K. Gustav Adolfs Akademien 6: 4 Uppsala 1947.)
ODSTEDT har utredigerat egna uppteckningar från Gotland, Dalarne, Hälsingland och Norrbotten. Hon har vidare utarbetat delar av
dräkt- och textilkapitlen för övre Dalarnes bondekultur IV.

IV. Resor och uppteckningsarbeten.
(Häri upptages ej ortsmeddelarnas verksamhet.)
Dalarne. Under sommaren 1946 och i juni 1947 gjorde lektor
N. SJÖDAHL språkliga uppteckningar med ledning av kompletteringslistor i Venjans, Järna, Nås, Äppelbo och Malungs snr. Fil. kand. TH.
TANNERHAGEN besvarade under tiden 8/6-11/6 1946 kompletteringslistor i Bjursås sn och 21/6-2/7 i Leksands, Siljansnäs och Rättviks snr.
Under tiden 11/6-20/6 gjorde Tannerhagen och fil. dr F. HEDBLOM
grammofonupptagningar i Bjursås, Ore, Boda, Rättvik, Leksand och
Siljansnäs.
Gotland. Fil. dr H. GUSTAVSON reste under tiden 1/7-3/7 1946
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på Fårön och 5/7-8/7 i östergarns, Ardre och Garda snr huvudsakligen för att uppteckna växtnamn. I Östergarn fortsatte han uppteckningarna under tiden 15/6-21/6 1947 och på Fårön 25/6-29/6. Fil.
stud. I. Oms« började i juni 1947 språkliga uppteckningar på Fårön.
Läroverksadjunkt N. TIBERG har undersökt stadstraditioner i Visby
i aug. 1946 och fröken ELLA ODSTEDT har i samband med semesterresa
upptecknat folkminnen i Visby och Bunge i juli 1946.
Gästrikland. Läroverksadjunkt E. LINDKVIST reste under tiden
6/7-22/7 1946 i Ockelbo, Åmots, Järbo, Ovansjö och Torsåkers snr
för dialektuppteckningar. Fil. dr F. HEDBLOM gjorde den 1/9 1946
grammofonupptagningar i Valbo sn. Fröken VIVI WENDIN har under
året upptecknat folkminnen och dialekt i Valbo och Hedesunda.
Hälsingland. Fil. kand. Tu. TANNERHAGEN gjorde under tiden
29/6-4/7 1946 folkminnesuppteckningar i Ramsjö sn. Doc. D. STRÖMBÄCK reste under tiden 4/7-7/7 i Bollnäs och Alfta snr för uppteckning
och handledning av meddelare. Fil. dr F. HEDBLOM och prof. V. JANSSON gjorde den 29/8 1946 grammofonupptagningar i Forsa sn. STRÖMBÄCK och Hedblom reste under tiden 23/9-30/9 1946 i Ovanåkers,
Alfta och Bollnäs snr för grammofonupptagningar. Fröken ELLA ODSTEDT gjorde under tiden 15/7-2/8 folkminnesuppteckningar i Delsbo
sn. Den 13/10-15/10 1946 gjorde doc. k CAMPBELL uppmätningar
och uppteckningar av en äldre gård i Hå, Bollnäs sn.
Härj edal en. I . samband med semester gjorde doc. D. STRÖMBÄCK uppteckningar i Tännäs sn och lämnade instruktion åt meddelare.
Jämtland. Doc. D. STRÖMBÄCK vistades under tiden 11/7-22/7
i Frostvikens sn och genomgick där tillsammans med skriftställaren
LEVI JOHANSSON dennes manuskript till boken Bebyggelse och folkliv
i det gamla Frostviken, varvid kompletterande uppteckningar och fotograferingar gjordes. Den 28/7 besökte Strömbäck Bergs sn för överläggningar med arkivets upptecknare läroverksadj. S. SVENSSON. Läroverksadj. J. ALDBERG gjorde under sommaren 1946 språkliga uppteckningar
i Ovikens sn. Fil. kand. Tu. TANNERHAGEN upptecknade folkminnen
i Sundsjö och Revsunds snr under tiden 4/7-8/7 1946.
Lappland. Fru MARGIT NEUMAN besvarade under sommaren
1946 språkliga frågelistor i byn Knaften i Lycksele sn. Doc. Å. CAMPBELL besökte under tiden 27/6-17/7 1946 Vilhelmina, Tärna, Glommersträsk och Luleå för uppteckningar, instruktion av ortsmeddelare
och arkivstudier. Tillsammans med Campbell reste fil. dr L RUONG
under tiden 17/7-26/7 i Gällivare, Karesuando och Junosuando snr,
där, de bl. a. studerade lapparnas vinter-, sommar- och höstvisten i
Parkalompolo, Kursujärvi och Pahtavaara. Ruong reste senare i rikets tre nordligaste lappbyar, Könkämä, Lainiovuoma, och Sarivuoma
för uppteckningar och fotografering. Nomadläraren C. JOHANSSON besökte under tiden 3/7-15/9 ett stort anta platser i Gällivare, Jukkas-
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järvi och Jokkmokks snr för undersökning av bl. a. lapska offerplatser
och .fångstgropar för vildren. Under påskhelgen 1947 (1/4-11/4) gjordes grammofonupptagningar bland de i Karesuando kyrkby församlade lapparna. Expeditionen stod under ledning av prof. B. CoLLINDER med fil. dr I. RUONG och fil. dr F. HEDBLOM som assistenter. Verksamt bistånd lämnades även av kyrkoherden fil. dr G. HASSELBRINK.
Lapska texter och jojkningar av ett stort antal sagesmän från Sverige,
Norge och Finland upptogos.
Medelpad. Folkskollärare E. GRANBERG gjorde i juni, juli och
aug. 1946 folkloristiska och språkliga uppteckningar i Stöde m. fl. snr
i östra delen av landskapet, och gjorde därvid vissa förberedelser för
grammofonupptagningar. Tillsammans med Granberg gjorde fil. dr
F. HEDBLOM med början den 17/8 grammofonupptagningar i Njurunda,
Selångers, Tuna, Stöde, Attmars och Sättna snr. Granberg avlöstes den
25/8 av prof. V. JANSSON och upptagningarna fortsatte i Tynderö och
Ljustorps snr t. o. m. 27/8. Fil. kand. Tu. TANNERHAGEN gjorde under
tiden 8/7-19/8 1946 folkloristiska uppteckningar i Borgsjö sn. Lektor
A. VESTLUND har fortsatt utredigeringen av sina ordsamlingar från
Selångers sn.
Småland. Fil. kand. SIGBRIT PL2ENGE JACOBSON upptecknade
folkminnen i Nybro stad och Madesjö sn den 11/8-24/8 1946. I samband med ett föredrag på Lunnevads folkhögskola den 12/5 1947 besökte doc. Å. CAMPBELL Forserums, Lamhults och Pelarne snr för instruktion av ortsmeddelare och genomgick i Loftahammar musikupptecknaren A. Fredins efterlämnade papper. Han återvände till Uppsala den 22/5. För grammofonupptagningar för Landsmålsarkivets i
Lund räkning besökte fil. dr F. HEDBLOM tillsammans med arkivchefen
doc. G. HEDSTRÖM under tiden 29/10-31/10 1946 Markaryds, Traryds,
Göteryds och Hallaryds snr. De fortsatte därefter upptagningarna i
östra Skåne.
Södermanland. Fil. mag. A. OLSSON gjorde under tiden 1/615/8 1946 dialektuppteckningar i Björnlunda och Gåsinge snr. Under
sommaren 1946 gjorde fil. stud. CHRISTINA HEDAR språkliga uppteckningar i Näshulta sn. Fil. kand. SIGBRIT PL2ENGE JACOBSON upptecknade folkminnen i Eskilstuna och Nyköping den 12/9-25/9 och i Södertälje den 10/12 1946.
Uppland. Fil. dr M. ERIKSSON gjorde i Dalby sn de första upptagningarna med grammofonbilen den 4/8 1946. Tillsammans med
fil. dr F. HEDBLOM gjorde han upptagningar på Gräsö den 8/8 och i
Huddunge sn den 14/8. Eriksson, Hedblom och fil. dr 0. LUNDBERG
gjorde den 18/9-19/9 upptagningar i Simpnäs, Björkö, av meddelare
från Arholma. På återvägen till Uppsala besöktes Lohärads sn, där
upptagningar gjordes. Dessa fortsattes av Eriksson och Hedblom den
10/12 1946. Lärarinnan AGNES WESTERBERG har under året fortsatt
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sina uppteckningar på Arholma. Fil. kand. SIGBRIT PL1ENGE JACOBSON upptecknade folkminnen i Sigtuna den 12/12 1946.
Värmland. Fil. lic. R. BROBERG besökte under tiden 26/7-9/9
Östmark, Nyskoga, Fryksände, Arvika, Köla, Silbodal, By, Kila, Kroppa
samt Karlstad för dialektuppteckning och instruktion av ortsmeddelare. Tillsammans med folkskollärare A. ERNVIK företog han 19/630/6 en resa till Älgå, Järnskog, Karlanda och Köla för språkligt och
etnologiskt uppteckningsarbete. Fil. dr F. HEDBLOM och fil. lic. R. BROBERG gjorde i anslutning till den ovan nämnda upptecknarkursen i
Karlstad den 6/10-27/10, grammofonupptagningar i Fryksände, Östmark, Sunne, V. Emtervik, Mangskog, By, Ölserud och Ekshärad samt
den 6/5-24/5 i Långserud, Sillerud, Silbodal, Blomskog, Karlanda,
Järnskog, Älgå, Köla, N. Ny, Dalby, N. Finnskoga och S. Finnskoga.
Fil. stud. J. JACOBSSON har fortsatt det språkliga uppteckningsarbetet i Dalby, varjämte han biträtt vid grammofonupptagningar i Dalby
och N. Finnskoga. Fil. kand. P. HENNINGSSON har gjort språkliga uppteckningar i Eda och Boda, fil. stud. G. KJELLANDER i Ö. Ullerud och
stud. S. P. SVENSSON i Östmark. Herr E. RÖNNFORS har under 3 månader upptecknat dialekter och folkminnen i Nordmarks härad, och
köpman NATH. HEDIN har under en månads tid varit sysselsatt med
utredigering av egna folkloristiska och etnografiska uppteckningar från
Fryksdals och Älvdals härader.
Västerbotten. F. kyrkoherde C. EDQUIST gjorde under sommaren 1946 folkloristiska och språkliga uppteckningar i Fällfors kapellförsamling.
Västergötland. Under sommaren 1946 gjordes språkliga och
folkloristiska uppteckningar i Broddetorps sn av fil. kand. H. TORSTENSON och i Tiveds och Undenäs snr av fil. kand. °MUN HIEGGBLOM.
I Tidaholm, Åsle och Kungslena gjordes folkminnesuppteckningar av
fil. kand. E. SANDBERG och i Mariestad, Lugnås och Torsö av fil. kand.
SIGBRIT PL2ENGE JACOBSON (tiden 7/8-31/8).
Ångermanland. Fil. mag. K. JONSSON fortsatte under sommaren 1946 arbetet på sin ordsamling i Själevads sn. Under hösten 1946
gjorde fil. lic. K.-H. DAHLSTEDT dialektuppteckningar i Björna sn.
Östergötland. Läroverksadjunkt P. AGGEMARK fortsatte under
sommaren 1946 sina dialektuppteckningar i Regna och Torpa snr. Under tiden 16/9-25/9 1946 reste fil. dr H. GUSTAVSON i Kuddby sn för
att besvara den av honom utarbetade ordfrågelistan.
E stlandssvenskarna. Läroverksadjunkt N. TIBERG har under
året gjort 11 resor till estlandssvenska meddelare i Stockholm, i Östergötland, på Gotland m. fl. orter för uppteckning av dialekter och folkminnen.

Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1946-47.
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. Arkivets styrelse utgjordes till den 1 juni 1947 av professor MARTIN P:N NILSSON, ordf., professor WILH. VON SYDOW,. V. ordf., professorerna K. G. LJUNGGREN,
I. LINDQVIST och GOTTFRID CARLSSON, överbibliotekarie G. CARLQUIST
och arkivchefen, tillika sekreterare och skattmästare, samt såsom suppleanter professorerna ERIK ROOTH och ALBERT WIFSTRAND. Den 25/5
1947 förordnade Kungl. Maj:t professor em. EINAR LÖFSTEDT att för en
tid av tre år räknat från den 1 juni 1947 vara ordförande i arkivets styrelse, och universitetskanslern förordnade samtidigt efter förslag av humanistiska sektionen professorerna GOTTFRID CARLSSON och SIGFRID
SVENSSON att under samma tid vara ledamöter av styrelsen samt till
suppleanter för dem professorerna ERIK ROOTH och ALBERT WIFSTRAND.
Arkivchef är sedan den 1/4 1937 docenten GUNNAR HEDSTRÖM.
Till bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under
budgetåret har av till landsmålsarkiven beviljade förslags- och reservationsanslag till landsmålsarkivet i Lund anvisats 26,400 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, 1,800 kronor till omkostnader samt 13,000
kronor till insamling och bearbetning av vetenskapligt material.
2. Personal och tjänstgöringsförhållanden.
Institutionens personal har under året utgjorts av — utom arkivchefen HEDSTRÖM — fil. dr INGEMAR INGERS, arkivarie, och fröken
DAGMAR WAHLGREN, arkivbiträde.
HEDSTRÖM har tjänstgjort under hela budgetåret med undantag av
-den tid då han åtnjutit semester: under 1946 19/7-10/8, 21/8-31/8,
16/11, under 1947 2/1, 28/3-29/3, 14/6, eller då han varit tjänstledig
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för sjukdom: under 1946 2/9-4/9, 16/9-18/9, under 1947 16/1-17/1,
5/2, 19/2-22/2, 11/6-13/6. Hedströms arbete har bestått i ledning av
institutionen och övervakning av arbetet inom densamma. Han har
med biträde av arkivarien uppgjort arbetsplaner, kostnadsberäkningar
och ansökningar av skilda slag samt utarbetat årsberättelsen. Han
har haft ledningen av undersökningsarbetet i Småland, Halland och
Blekinge 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 att kommentera och göra ordstudier
till en av framlidne prosten P. M. Rydholm författad ordlista från
Långaryd, Västbo hd, Jönköpings län.
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 27 personer.
HEDSTRÖM har företagit följande tjänsteresor:
till Markaryd d. 29/10-31/10, till Långaröd, Andrarum d. 2/113/11, till Limhamn och Skanör d. 7/11 1946 för upptagning av dialektprov på grammofonskivor (se vidare sid. 3);
till Stockholm under tiden d. 28/11-29/11 1946.
INGERS har tjänstgjort under hela budgetåret med undantag av den
tid, då han åtnjutit semester: under 1946 1/7-25/7, 4/9, 11/9-14/9,
23/12, 27/12-28/12, under 1947 22/2, 31/3, 16/6-20/6, 25/6-30/6, eller då han varit tjänstledig för sjukdom: under 1946 5/8, 19/9, 30/9,
1/10-30/11, under 1947 31/1, 1/2, 2/4. 30/4. Han har haft ledningen av
undersökningsarbetet i Skåne, granskat och värderat därifrån inkommande material samt instruerat upptecknare, utfört katalogisering av
till arkivet inkommande samlingar, utredigering av äldre och nyare
i anteckningsböcker o. d. föreliggande primärmaterial, diverse excerperingsarbeten och expeditionsgöromål. Han har företagit smärre resor för komplettering av arkivets samlingar från orter i närheten av
Lund. Beträffande insamlingsarbete se mom. 5.
DAGMAR WAHLGREN har tjänstgjort under hela året med undantag
av den tid, då hon åtnjutit semester: under 1946 1/7-13/7, 16/12, under 1947 2/1-4/1, 30/6, eller då hon varit tjänstledig för sjukdom: under 1946 4/10, under 1947 17/1-23/1. Hon har fört accessionskatalogen och haft vården om arkivets bibliotek, ordnat inkommet material och äldre ordsamlingar, utredigerat på sedeslappar gamla ordsamlingar från Småland, utfört excerperingsarbete (särskilt av svar på
frågelistor), utskrivit brev och handlingar, fråge- och kompletteringslistor och har deltagit i katalogiserings- och expeditionsarbete.
Extra personal. Fil. dr ERIK BRUHN har biträtt vid förarbetena
till den skånska och den småländska dialektordboken och bearbetat
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ett manuskript av liesmeden Alfred Jönsson för kommande publicering.
Fil. stud. STEN-BERTIL VIDE har utfört excerperingsarbete. Han
har även på sedesblad utskrivit äldre i frågelistsvar och texter föreliggande ordmaterial.
3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård.
Arbetsårets accession. Landsmålsarkivets manuskriptbestånd
har under året ökats med 1,312 bl. 4:o (Sk. 114, Sm. 598, Hall. 600)
och 58,756 bl. 16:o (Sk. 21,193, Sm. 32,242, Hall. 4,897, Bl. 424) och
utgör nu 16 h. fol., 88 h. 4:o, 236 h. 8:o och 10 h. 16:o samt 3,253 bl.
fol., 63,699 bl. 4:o, 1,709 bl. 8:o, omkr. 1,532,800 bl. 16:o och 52 bl. i
växlande format.
Grammofonupptagning. Under tiden 29/10-7/11 1946 utförde arkivchefen med biträde av arkivarien vid Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, fil. dr FOLKE HEDBLOM, upptagningar av
dialektprov på grammofonskivor i Småland och Skåne. Upptagningar
gjordes i Markaryd, Traryd, Göteryd, Hallaryd i Stmnerbo i Småland
och i Långaröd, Maglehem, Andrarum, Limhamn, Skanör i Skåne. Inalles upptogos 53 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. dr Bertil Björseth, Göteborg; arkivarie Manne Eriksson, Uppsala; skriftställare Carl Graneskog, Markaryd; fil. dr Lauri Hakulinen,
Helsingfors; arkivchefen Gunnar Hedström, Lund; läroverksadjunkten
Gösta Ilien, Kristianstad; arkivarie Ingemar Ingers, Lund; herr Sigfrid
Johansson, Ås; med. dr Karl Mattisson, Malmö; fil. dr Rolf Nordhagen,
Bergen; Nordiska Museet, Stockholm; fil. dr Nils Tiberg, Uppsala;
Universitetsbiblioteket, Lund.
Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har under
året uppgått till 611.
4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning.
Äldre dialektuppteckningar från institutionens speciella område tillhörande Landsmålsarkivet eller andra institutioner ha fortfarande i
stor utsträckning blivit utskrivna å sedeslappar. Åtskilliga typord-
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listor från Skåne, såväl Lundells som Kocks och Malms, och andra äldre
och nyare ordlistor ha av arkivbiträdet eller arkivarien blivit utskrivna
å sedeslappar, varigenom materialet blivit lättare tillgängligt. Ur frågelistsvar och monografiska uppteckningar från Småland har lexikaliskt
material excerperats och utskrivits å sedeslappar. Likaledes ha excerpter ur textsamlingar m. m. i Skånesamlingarna blivit utredigerade å
sedeslappar. Diverse folkloristiskt material har ur samlingarna blivit
excerperat för Svensk kulturatlas' räkning.
Allt inkommande material har genomgåtts och granskats av Hedström (Småland, Blekinge, Halland) och Ingers (Skåne).
Det till den dialektgeografiska undersökningen hörande materialet förvaras och bearbetas i Uppsala av professor Natan Lindqvist
(förutvarande föreståndare för Landsmålsarkivet i Lund) i enlighet med
beslut av Centralstyrelsen den 7 dec. 1936.
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 Långarydmålet i Västbo; professor NÄTAN LINDQVIST: Ordgeografiska centra och spridningsvägar; fil. lic.
STURE NILSSON: Mellersta och norra Hallands folkmål; fil. dr GÖSTA
SJÖSTEDT: Dialekttexter från Glimåkra med grammatisk inledning. —
INGERS har under året redigerat Sydsvenska Ortnamnssällskapets årsskrift 1942-45.

5. Insamlingsarbetet 1946-47.
Skåne.

Albo hd. Docenten BERTIL EJDER har fortsatt sina uppteckningar
över målet i Andrarum.
Bara hd. F. d. lantbrukaren PER ANDERSSON har gjort lexikaliska
uppteckningar över målet i Lyngby.
Frosta hd. Fil. mag. JOHN FRIBERG har i Holmby antecknat c:a
200 ord och fil. dr I. INGERS har antecknat samma antal i Gårdstånga.
— Lektor GÖSTA SJÖSTEDT har gjort undersökningar i Fulltofta och
Lyby med ett resultat av sammanlagt omkr. 8,000 bl. 16:o. — Fröken
ANNETTE SONESSON har gjort lexikaliska uppteckningar över målet i
Ö. Äspinge.
Färs hd. Dr I. INGERS har gjort smärre uppteckningar i Vomb,
S. Åsum och Vollsjö.
Gärds hd. Dr I. INGERS har i Hörröd och Maglehem antecknat
vardera c:a 300 ord.
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Ö. Göinge hd. Herr CARL PERSSON har fortsatt sina uppteckningar över folkmål och folkdiktning i Osby, och seminarieeleven BRITA
NILSSON har gjort diverse uppteckningar från Hästveda.
Harj agers hd. Dr I. INGERS har gjort smärre uppteckningar från
Löddeköpinge, Hofterup, Dagstorp och V. Sallerup.
Ingelstads hd. Fröken BIRGITTA KRAFT har i Kvärrestad besvarat några frågelistor.
Järrestads hd. Läroverksadjunkten HUGO ARESKOUG har som
resultat av undersökning i Vallby inlämnat uppteckningar utgörande
omkr. 3,500 bl. 16:o.
Onsj ö hd. Dr I. INGERS har i Stehag insamlat ytterligare 360 ord.
Torna hd. Dr I. INGERS har gjort fortsatta uppteckningar i Lunds
stad samt i Flädie och Stångby.
Vemmenhögs hd. Dr I. INGERS har gjort kompletterande undersökningar i Grönby, Gärdslöv och Skurup.
Villands hd. Fröken EDITH HAMMELIN har fortsatt sina förut
påbörjade uppteckningar i Fjälkinge.
N. Åsbo hd. Herr S. A. STÅHLE har fullföljt sitt uppteckningsarbete i Perstorp och har under året inlämnat c:a 2,500 bl. 16:o.
Blekinge.

Medelstads hd. Stud.
uppteckningar i Backaryd.

GUNNAR JOHANSSON

har gjort fortsatta

Halland.

Fjäre hd. Herr ALFRED JÖNSSON har inlämnat ett manuskript
med uppteckningar över folkliv och folksed i Lindome under 1800-talet, innehållande c:a 600 bl. 4:o.
Halmstads hd. Framlidne musikdirektör FREDRIK MELLANDER
har utarbetat en ordsamling från Årstads s:n, som i renskrivet skick
utgör c:a 2,700 bl. 16:o.
Småland.

K onga hd. Fil. mag. KURT KARLSSON har i Ljuder insamlat ytterligare omkr. 1,100 ord, och herr Tor Krantz har i Hovmantorp fortsatt sitt uppteckningsarbete.
Mo hd. Fil. mag. BERTIL RIMBORG har fortsatt sina undersökningar i Källeryd, varigenom omkr. 2,700 bl. 16:o inkommit.
S. Möre hd. Fil. kand. TOMAS JOHANSSON har påbörjat undersökningar i Söderåkra och hittills insamlat omkr. 200 bl. 16:o lexikaliska
uppteckningar och en del texter å folkmål samt författat en seminarieuppsats över Ortnamnen i Söderåkra. — Herr LARS WARME har i örsjö,
åstadkommit en mindre ordsamling.
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Norrvidinge hd. Fil. kand. BENGT HANSSON har i Söraby insamlat 700 ord.
Sunner b o hd. Herr JANNE AUGUSTSSON har gjort lexikaliska
uppteckningar över målet i Göteryd, utgörande c:a 8,000 bl. 16:o. Löjtnant J. W. GUSTAFSSON har fortsatt sitt uppteckningsarbete i Traryd
och har insamlat omkr. 1,200 ord, därav en del ortnamn.
Överlärare KARL SALOMONSSON har återupptagit sina undersökningar
i Angelstad och har insänt 1,325 bl. 16:o lexikaliska uppteckningar samt
ett större antal texter å folkmål, innehållande sägner, folksed och folktro.
Fil. stud. STEN-BERTIL VIDE har fortsatt sina undersökningar i
Hallaryd, varigenom inkommit omkr. 1,600 bl. 16:o lexikaliska uppteckningar och därtill smärre uppteckningar över folkdiktning.
S. Tjusts hd. Stadsbibliotekarien ERIC EILERT har fortsatt sitt
insamlingsarbete i Blackstad och har under året inlämnat 400 bl. 16:o
lexikaliska uppteckningar samt diverse texter å folkmål.
N. Vedbo hd. Läroverksadjunkten ERIK LÖNNERHOLM har gjort
undersökningar i Marbäck, varigenom omkr. 1,600 bl. 16:o inkommit.
Västbo hd. Fru ANNA NILSSON har i S. Hestra insamlat ytterligare omkr. 700 ord, och fru EDITH ÖSTERLUND-SVENSSON har i Kulltorp insamlat ordstäv och talesätt.
Östbo hd. Kand. THURE ANDERSSON har fortsatt sitt insamlingsarbete i Rydaholm och har åstadkommit lexikaliska samlingar å omkr.
600 bl. 16:o samt diverse texter å folkmål.
Herr FINGAL JOHANSSON har upptecknat ortnamnsformer i Fryele
och Gällaryd.
Östra hd. Skriftställaren GOTTFRID WAGNÅR har fortsatt sina
uppteckningar i Alseda, varigenom omkr. 800 bl. 16:o inkommit.

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola 1946-47.
Av TURE JOHANNISSON.
1. Organisation och personal.
Institutets styrelse har under arbetsåret utgjorts av professor
A. BaTIGUS, ordf., professor A. LINDQVIST, vice ordf., major H. JACOBSSON, skattmästare, professor T. JOHANNISSON, sekreterare och undersökningsledare, professorerna ID. LINDROTH, K. MICHAtLSSON och
H. FRISK samt docenten H. ARMINI. Arbetsutskottet har bestått av
professorerna Lindqvist och Johannisson samt docenten Armini. Som
assistent på arkivet har fil. mag. 0. ALMSTRÖM tjänstgjort, med en
tjänstgöring av c:a 30 timmar per månad.
Under arbetsåret ha hållits två styrelsesammanträden och fyra
sammanträden inom arbetsutskottet.
Till revisorer för budgetåret 1/7 1946-30/6 1947 ha av Lärarerådet valts professor J. ELMGREN med professor I. DYRING som suppleant
och civilingenjör H. LEFFLER med herr B. CARLANDER som suppleant.
2. Ekonomi.

Av de 11,800 kronor, varom institutet hösten 1946 ansökte hos
Kungl. Maj:t, har 1947 års riksdag beviljat 9,700 kronor, därav 6,700
kronor till dialektforskningen och 3,000 kronor till ortnamnsforskningen.
Med avseende på inkomster och utgifter i övrigt under budgetåret
1946/47 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.
Med institutets arkiv ha under året följande handskrifter införli-

vats:
H. CHRISTENSON, Anteckningar rörande ortnamn i Ljungs och

Resteröds socknar;
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E. LARSSON, Prov på Ytterbymål (texten även intalad på grammofonskiva).
Dialektsamlingarna på sedeslappar ha under året ökats med uppteckningar från ödsmål av lektor B. BJÖRSETH (c:a 4,800 lappar) och
från Rönnäng av herr E. LARSSON (c:a 800 lappar).
Äldre dialektuppteckningar ha i viss utsträckning skrivits ut på
sedeslappar. I samband härmed har en inventering och excerpering
(t. o. m. bokstaven k') av institutets hithörande samlingar genomförts
av herr E. Larsson. En katalog över institutets dokumentsamling har
påbörjats, likaså ett kortregister över ortnamnen i hittills utkomna
delar av OGB. Fil. stud. C. HYLANDER har fortsatt excerperingen av
länets lantmäterihandlingar, och materialet för Tjärnö, Hogdals, Lommelands och Näsinge socknar har genomgåtts.
Lektor G. DROUGGE och undersökningsledaren ha under tio resp.
sex dagar bedrivit ortnamnsundersökningar inom Vätte härad.
Arkivarien vid Landsmålsarkivet i Uppsala F. HEDBLOM och undersökningsledaren ha under två dagar verkställt grammofonupptagning av dialekt i Jörlanda, Solberga och Ytterby socknar, varvid sammanlagt 18 skivor inspelades.
Trycksamlingen har ökats med 168 volymer, erhållna dels genom
byte eller köp, dels såsom gåva.
4. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan.
Professor HJ. LINDROTH har fortsatt sitt arbete på OGB VIII,
Orusts västra härad. Han har i Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift .1945 (tr. 1946) publicerat »Bohusläns ortnamn och
bohuslänsk bebyggelsehistoria».
Lektorerna G. DROUGGE och V. EKENVALL ha fortsatt bearbetningen av materialet till OGB XX: 2, Vätte härad (utom Skee socken),
resp. OGB XI, Inlands Fräkne härad.
Herr ERIK LARSSON har fortsatt sitt arbete på den bohuslänska
ordboken.
Professor A. JANZAN, institutets tidigare mångårige medarbetare,
har publicerat »Emilie Flygare-Carlen. En studie i 1800-talets romandialog».
Lektor B. BJÖRSETH har publicerat gradualavhandlingen »Dialekt
och riksspråk i en bohuslänsk socken».
Arbetet på de i föregående årsberättelse nämnda, inom institutets
verksamhetsområde fallande doktorsavhandlingarna av T. LÅNGSTRÖM
och E. SILFORS har under året fortgått.

Resumes
propos de la dot pay& aux parents de 1%pouse en Laponie.
La coutume du ruta chez les Lapons de la rgion d'Arjeplog.
Par ERIK NORDBERG, Arjeplog (pp. 1-33).

Quelques-uns des auteurs qui, aux XVIIe et XVIIIe siecles, ont
parle des murs et des coutumes des Lapons, ont mentionne l'habitude
qu'ils ont de faire des cadeaux aux parents et aux proches de leur fiancees. Ils donnent cette coutume le nom de ruta. Tous ont considere
ces cadeaux comme une sorte de payement verse aux parents de la
fiancee en echange de leur fille. Dans le memoire presente ici, M. Nordberg a reuni d'une part ces donnees publiees precedemment sur la dot
payee aux parents de l'epouse, d'autre part des temoignages qu'il a
trouves dans des comptes rendus d'inspections d'eveques et dans des
dossiers du Tribunal de Arjeplog relatifs å des proces au sujet de ruta
au cours du XVIIIe siecle, et enf in des donnees fournies par la tradition
encore actuellement vivante. Ensuite, l'auteur compare les faits qu'il
a releves aux conceptions auxquelles ont amene les dernieres recherches
sur les formes observees par les Lapons lors de la conclusion des mariages
ainsi que sur les mariages par achat en general. Ce sont particulierement les idees du juriste norvegien Erik Solem et celles de l'ethnologue
finlandais Edv. Westermarck qui sont debattues ici. Le premier est
persuade que le mariage des Lapons etait vrairaent un mariage par
achat de l'epouse; le dernier, par contre mettait fortement en doute
que l'on påt, preuves en mains, parler de »mariage par achat», et il voulait remplacer ce terme par celui de »mariage avec dedommagement».
Le resultat auquel l'auteur arrive est que la coutume appelee ruta doit
plutöt etre consideree comme un echange de presents honorifiques entre
l'epoux et la famille de l'epouse. Ces presents pouvaient måme, dans
certains cas, etre rendus å celui qui les avait faits et, par consequent,
il est bien difficile de pretendre, sans faire de serieuses reserves, que les
mariages des Lapons etaient f ondes sur l'achat de l'epouse. Toutefois
il souligne que d'autres regions de la Laponie que celle qu'il a etudiee
peuvent fournir des renseignements susceptibles de placer cette question
sous im jour im peu different. Il insiste sur l'importance qu'il y aurait
å rassembler le plus tåt possible, avant qu'il ne soit trop tard, les temoignages que conserve encore la tradition orale.
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Est-il possible de constater dans le dialecte dalecarlien une
ancienne prononciation (h)ii de hö n.? Par L. LEVANDER, Upsal
(pp. 34-137).
Dans son memoire intitule gtudes de noms et mots dalecarliens (Dalska namn- och ordstudier I), Upsal 1947, pp. 136 s., M. B. Linden a essaye
de montrer la persistance d'une prononciation en ä suivant la regle qu'un
ey de l'ancien dalecarlien correspond normalement ä un ä dans le dialecte de la region situee au nord du Siljan; cette prononciation se retrouve
dans des mota composes de hö, 'foin', å savoir kölhö, 'foin de marecage',
et höbod, 'grange å foin'. Le premier de ces mots n'est pourtant pas un
developpement direct de ey > ä, majs un cas de glissement de la voyelle
finale de e (<ö) en ä, oas qui est courant dans le dialecte de la region
de Orsa. Le second oas, que M. Linden a trouve dans quelques noms de
lieu (dans les regions de Mora et de Sollerön) doivent etre plutöt interpretes, pense l'auteur, comme des composes d'un mot du dialecte dalecarlien, häd f. (correspondant au vieil isl. hö) 'Iande haut situee, depourvue d'arbres'. M. Levander a montre que d'autres noms de lieu de
la region de Älvdalen composes de Sä- (Säbäcken) sont en relation avec
le nom de lieu en Hö- que M. Linden a construit d'apres une inscription
runique de cette region, sä:bude, en supposant que la premiere rune est
mal gravee (on devrait lire h au lieu de s). Ce nom n'apprend done
rien sur la prononciation du mot hö.

Un recueil de mots dialectaux des premieres annees du
XIXe siecle. Par SAMUEL LANDTMANSON, Upsal (pp. 38-43).
L'auteur cherche å, savoir qui est l'auteur d'un recueil de mota, pour
la plupart de Vestrogothie, qui se trouve dans im exemplaire interfolie
du dictionnaire de patois de Ihre, que possede la bibliotheque du Lyeee
de Västerås. C'est Jacob von Jacobsson, ne en 1744 å Gothembourg,
secretaire dans im bureau, qui en est l'auteur. C'est egalement lui qui
a fait don å la bibliotheque du Lycee de Västerås, du manuscrit de l'»Idioticon» de Herweghr. Il est prouve que J. E. Rietz connaissait ces deux
recueils et les a utilises.

Sur le developpement d'un ancien dh dans le dialecte de
la region au nord de Kalix. Par CARIN PIHL, Stockholm (pp. 41 -80).
Dans le dialecte de la region de Över-Kalix, un ancien dh ne persiste
jamais comme fricative accentuee. Lå,oi il n'a pas disparu, il s'est
developpe pour donner d'autres sons, le plus souvent r, plus rarement d,
ou bien il s'est assimile å un g, k, 1, m, n, r, s, t, suivant. L'auteur
rend compte du developpement en position accentuee et non accentuee
et en position intercalee, entre vocales et en relation avec des consonnes.
L'epoque du passage au son r et de la disparition de dh est ensuite de-
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battue. gtant donne que dh subsiste en regle generale dans les inventaires de Ihre, datant de 1766 au plus töt, et qu'il leur correspond normalement un r dans les positions oh le dialecte a garde ce son, dans les
inventaires de Fr. Widmark, de 1860, le changement phonetique a di
se produire au cours de la periode de cent ans qui s'ecoule entre les deux
ouvrages.
Communications et documents (pp. 81-130).

M. STIG BJÖRKLUND, Upsal, traite les mots suivants tires du dictionnaire du dialecte dalecarlien: 1) Kalltuten, une personnification du
froid et du gel, qui a ete inscrite dans le dialecte de Älvdalen sous une
forme etrangere å ce dialecte, et qui s'explique d'une maniere acceptable
par une devinette de Gagnef, assez recente et oh on parle d'une creature
appelee Kalltute, faisant egalement allusion au froid, et qui est probablement un substantif forme d'apres l'expression »det är kallt ute» (il fait
froid dehors). Le Kalltuten du dialecte de Älvdalen doit ötre emprunte
å Gagnef. 2) Le mot dalecarlien bort-näst 'chez' s'explique comme
etant compose de l'adv. bort et de la pröp. näst et ne peut done pas, comme
chez SAOB, Atre mis en relation avec le bortnast du dialecte du centre
de la Suede; bortnast 'tres bin' est le superlatif d'un adv. bortnas 'bin'.
Enfin, l'auteur explique la personnification du 'mois de la lune qui va
jusqu'en mars et qui donne beaucoup de neige', dans le dialecte du BasSiljan. 3) Mal et mal-tungtet, en disant que le premier membre du second
mot compose contient le verbe mala 'moudre' (comparer Pexpression
»det mal och snöar») et que le premier est une abreviation du synonyme
mal-tunglet.
M. HENRIK MUNTHE, Stockholm, raconte quelques souvenirs d'enfance dans une etude intitulee »Traits de la vie å la ferme de Hallute
å När (Gotland) entre 1850 et 1870». L'auteur appartient å la famille
Munthe, qui est bien connue et dont une branche s'etablit å Gotland au
debut du XIXe siecle. En 1853, le pere de l'auteur acheta la ferme de
Hallute dans la commune de När au sud de Gotland et il s'y,adonnait
å la fois au commerce et å Pagriculture. Dans cette etude, l'auteur
decrit la situation de la ferme, ses båtiments et leurs installations, les
moyens de transport dont on se servait et le commerce qui etait pratique.
Il rend compte du travail de la terre, des travaux de la maison, de la
nourriture, et il nous rapporte les comptes d'une pension pour ecolier
å Visby. Enfin il nous raconte les jeux populaires et les amusements
de l'epoque et il nous parle de la vie de societe dans cette region. Il
parle egalement des voyages å la ville, qui, å cette epoque, etaient assez
compliques.
M. SAMUEL LANDTMANSON, Upsal, fait un rapport sur le manuscrit
original de S. Lampa »Folklekar i Västergötland» (Jeux populaires
annotes dans la province de Vestrogothie), que l'on a retrouve. Cf. Sv.
Lm. XIX. 1.
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M. DAG STRÖMBÄCK, Upsal, donne, dans son rapport sur la neuvihme
rencontre des folkloristes nordiques å Stockholm et Upsal du 5 au 8
septembre 1948, un apergu general sur les recherches folkloriques en Suede
entre 1946 et 1948 et sur les principaux travaux publies dans cette
matiere au cours de cette periode.
Comptes rendus (pp. 131-157).
M. HARALD GRUNDSTRÖM, Upsal, examine le troisieme volume
(Lapponica) de la publication Studia septentrionalia, publiee par les
soins de M. Nus LID (Oslo 1947) et il s'occupe particulierement de
Pimportante these de M. A. NESHEIM sur la peche en Laponie et sur la
terminologie employee pour la påche.
M. BEIDAR TH. CHRISTIANSEN, Oslo, examine la valeur du recueil
de legende tsiganes, notees d'apres les recits du chef tsigane Taikon et
publiees par M. C.-H. TILLHAGEN, Stockholm, sous le titre de »Taikon
raconte>> (Taikon berättar, Sthm 1947). Il considere ce livre comme
etant plusieurs egards un des apports les plus interessants et les plus
importants å la litterature nordique de legendes.
M. BJÖRN COLLINDER, Upsal, examine le livre de K. B. Wiklund,
»Lapparna>> (Nordisk Kultur X, 1947). L'eminent savant K. B. Wiklund (t 1934) a laisse inacheve son grand livre sur la vie, la civilisation
et l'histoire des Lapons. Cinq chapitres (L'origine des Lapons, L'homme
et le renne, Les chasseurs et Vecheurs subarctiques, L'elevage du
betail et les debuts de l'agriculture chez les Lapons, et L'elevage des
rennes) sont publies en langue allemande dans le periodique Folkliv (1937 et 1938). L'edition suedoise contient aussi un excursus sur les
termes de parente en lapon et un chapitre sur les rapports des anciens
Lapons avec les peuples voisins.
Selon la theorie de Wiklund, les Lapons ont adopte leur langue
finno-ougrienne de la m6me fagon que les anciens Gaulois ont adopte
le latin; la langue laponne est issue de la langue d'un peuple qui etait
etroitement apparente aux Finnois. Ce peuple inconnu peut å'tre identique aux Tchoudes des traditions populaires des Lapons. Tout un
eclifice d'hypotheses specieuses.
On sait que Ruotsi, le nom finnois de la Suede, est d'origine suedoise. Selon Wiklund, Ruotsi est un vieux aöbriquet, indigåne en finnois
et en lapon. Les faits linguistiques s'opposent å cette hypothåse.
M. L. MOBERG donne le compte rendu d'un important ouvrage du
professeur NATAN LINDQVIST, Le sud-ouest de la Suede å la lumiere
de la geographie linguistique 1-2 (Sydväst-Sverige i språkgeografisk
belysning 1-2, 1947). M. Lindqvist montre que le sud-ouest de la
Suede, c'est å -dire la partie du pays qui est situee au sud et å l'ouest
d'une ligne diagonale allant de la province de Dal å l'est du Blekinge,
forme, en gros, un territoire dialectal uniforme, caracterise par une serie
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traits linguistiques typiques pour le sud-ouest de la Scandinavie,
.aussi bien en ce qui concerne le vocabulaire que le systeme phonetique.
.Certains de ces traits linguistiques du sud-ouest de la Suede et du sudouest de la Scandinavie ont ete tres expansifs et ont penetre profondement dans les dialectes du centre de la Suede (dans la region qui entoure
les grands lacs Mälar et Hjälmar). La seconde partie de cet ouvrage
.comprend 125 cartes de geographie linguistique sur des mots appartenant
plus ou moins aux regions du sud-ouest et sur des changements phonetiques. Å l'avis du critique, les cartes qui expliquent les phenomenes
_phonetiques du sud-ouest de la Suede, phenomenes dont la plupart
,sont des criteres dialectaux particulierement importants presentent une
grande valeur. Le vocabulaire qui est designe comme appartenant au
sud-ouest de la Suede est tres heterogene. Il se compose d'une part de
neologismes du sud-ouest de la Scandinavie, d'autre part de vieux mots
,scandinaves et germaniques qui ont recule devant les neologismes du
.centre de la Suede. Selon le critique, il et ete souhaitable que ces deux
.categories eussent ete plus nettement separees, surtout dans le chapitre
.sur les voies d'expansion linguistique. C'est surtout au point de vue
des principes que le travail de M. Lindqvist est d'une grande importance,
,d'une part parce que l'auteur juge toujours du point de vue de la geographie linguistique, d'autre part en raison des nouveaux aper9us qu'il
nous donne sur les rapports mutuels des dialectes suedois et, en general
nordiques.

Recherches concernant les dialectes et les traditions populaires de la Suåde pendant les ann&s 1946-47 (pp. 158-178).
Compte rendu des recherches dirigees par les Archives d'Upsal pendant les annees budgetaires 1946-47 (pp. 158-170). 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. Aper9u general. 2. Travaux
des employes. IV. Voyages.
Compte rendu des recherches dirigees par les Archives de Lund
pendant les annees budgetaires 1946-47 (pp. 171-176). Par GUNNAR
MEDSTRÖM. I. Organisation, budget et administration. II. Employes
.et conditions du travail. III. Accroissements des collections. IV. Travaux
dans les archives, utilisation des collections, publications. V. Voyages
enquetes dans les provinces.
Compte rendu de l'Institut de recherches toponymiques et dialectologiques å l'gcole des Hautes gtudes de Gothembourg pendant les
.annees budgetaires 1946-47 (pp. 177-178). Par TURE JOHANNISSON.
I. Organisation, sessions du comite etc. II. Budget. III. Archives de
l'Institut. IV. Travaux executes par l'Institut.
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ponica I-V. Sthm & Upps. 1938-48; Handlingar 28. Sthm 1947;
Medd. från Etnologiska undersökningen 64. Sthm 1948; Svenskt liv
och arbete nr 2: Sågverksminnen. Red. av M. Rehnberg. Sthm 1948. Nordistmodet i Kobenhavn 1946 (ur: Acta Philologica Scandinavica 19,
1947). - Norrbotten 1947. Luleå 1947. - Norrlands Nation i Uppsala: Norrlandica 1-IV. Upps. 1939-47. - Nysvenska Studier 27.
Upps. 1947-48; Ordregister till årg. 1-25. Upps. 1948. - Nämnden
för svensk språkvård: Årsberättelse för 1947. Sthm 1948. - Riksdagsbiblioteket: Förteckning över nyförvärv. Sthm 1948; Årsbibliografi
kiver Sveriges offentliga publikationer 1947. Sthm 1948. - Samlingar
och studier till svenska kyrkans historia 19: J. Holmgren, Norrlandsläseriet. Lund 1948. - Sanastaja 54-55. Helsinki 1948. - Scandinavian Studies 19, 20. Menasha, Wisc. 1947, 1948. - Schweizerisches
Archiv filr Volkskunde 45: 2-3. Basel 1948. - Skinnarebygd. Malungs
Hemb. fören:s årsbok 1948. Malung 1948. - Smithsonian Institution:
64. Annual Report of the Bureau of American Ethnology. 1946-1947.
Washington D. C. 1948; Bulletin 143, vol. 3-4. Washington D. C.,
1948; Inst. of Social Anthropology. Publications 5, 6, 7, 8. Washington & Mexico 1948. - Sprog og Kultur 16: 3-4. Aarhus 1948. Stednavneudvalget: Fortegnelse over Stednavne i de sonderjydske
Landsdele. Kbh. 1948. - Stockholms Spelmansgille: Svenska folklåtar
för två fioler. Sthm 1947. - Studia Fennica I-V. Helsinki 1933- Studia Septentrionalia III: Lapponica. Oslo 1947. - Suomi 104.
Helsinki 1947. - Svenska Akademiens Ordbok. H. 188-191. Lund
1947-48. - Svenska Museer. Tidskrift utg. av Svenska Museimannaföreningen. Nr 1. Sthm 1948. - Svenska turistföreningens årsskrift
1948. Sthm 1948. - Sveriges ortnamn: Ortnamnen i Hallands län I.
Utg. genom J. Sahlgren. Upps. 1948; Ortnamnen i Älvsborgs län I.
1. Sthm 1948. - Tekniska Nomenklaturcentralen: Årsberättelse 1947Västerås 1948; TNC 12. TNC-spalten 1947. Västerås 1948. Uppland 1947. Upps. 1947. - Vendsysselske Aarboger 1948. Hjoring
1948. - Western Folklore VII. Berkeley & Los Angeles 1948. - Vetenskaps-societeten i Lund: Årsbok 1947. Lund 1948. - Värnamo
hembygdsförenings årsskrift 1948. Värnamo 1948. - Västergötlands
fornminnesförenings tidskrift V: 4-5. Skara 1947-48. - önnestads
elevförbunds årsbok 1947. Kristianstad 1947.
ANDERSEN, H. og P., Bibliography of Scandinavian Philology
XVIII. Kbh. 1948 (ur: Acta Philologica Scandinavica 18). - BAARDSEN, GJEST, Vandrings- eller skoiersprog. Utgitt av H. Refsum. Oslo
1948. (Ord og sed 132.) - BERGMAN, G., Aktuella språkvårdsfrågor
1948. (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 5.) - BERGSTRAND, C.-M., Värmlandssägner. Gbg 1948. - BERGSTRÖM, K., Om
svartkonstböcker (ur: Smålands Folkblad 21.2. 1948). - BYLUND, E.,
Glommersträsk by i Arvidsjaurs socken. Upps. 1947. (Geographica
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Nr 19.) - CARLSSON, LIZZIE, »Utskutstol.» En studie i medeltida rättssymbolik (ur: Ark. f. nord. filol. 63, 1948). - CHRISTIANSEN, R. Tu.,,
Gamle viser (ur: Romerike, studier og sarnlinger 1948). - EJDESTAM, J.,
Årets högtider (Folkliv och folktradition i Östergötland) (ur: Sveriges
bebyggelse, Landsbygden: Östergötland, Uddevalla 1948). - EKSTRÖM,
G., Tingsplatser och häradskultplatser i Västmanland i fornnordisk tid
och medeltid (ur: Västmanlands Fornminnesfören:s Årsskrift 36, 1948).
- EMSHEIMER, E., Eine sibirische Parallele zur lappischen Zaubertrommel (ur: Ethnos 1948). - ENVALL, P., Några Karlfeldtstolkningar
(ur: Nysvenska Studier 1947). - ERIKSSON, M., Upplands folkmål (ur:
Sveriges bebyggelse, Landsbygden: Uppland, Uddevalla 1948). ERIXON, S., Svensk byggnadskultur. Studier och skildringar belysande
den svenska byggnadskulturens historia. Sthm 1947. (Samfundet för
svensk folklivsforskning.) - ERIXON, S. och CAMPBELL, Å., Svensk
bygd och folkkultur IV. Sthm 1948. - FOSTER, G. M., Empire's Children. The People of Tzintzuntzan. Mexico 1948. (Smithsonian Institution, Inst. of Social Antb.ropology, Publ. No. 6.) - FOSTER, M. L.
and G. M., Sierra Popoluca Speech. Washington D. C. 1948. (Smithsonian Institution, Inst. of Social Anthropology, Publ. No. 8.) FRINGS, Tu., Die Stellung der Niederlande im Aufbau des Germanisehen.
Halle a. S. 1944. - FRÖDIN, J., Ångermanlands fäbodar (ur: Arkiv f.
norrl. hembygdsforskning 1948). - GOTHE, R., Finnkolonisationen inom
Ångermanland, södra Lappmarken och Jämtland. Sthm 1948. GRIMM, GEBRÖDER, Irische Elfenmärchen. Herausgegeb. von WillErich Peuckert. Berlin 1948. - HAAVIO, M., Liekkiö 1947 (ur: Sitzungsberichte d. Finn. Akad. d. Wissenschaften 1946). - HEDBLOM, F., Boland (ur: Namn och Bygd 1947). - HELGASON, JU, Islandske hesestykker. Kbh. 1948. - HEMMER, R., De svenska medeltidslagarnas
stadganden om skadlig trolldom och förgiftning (ur: Tidsskrift for rettsvidenskap 1947). - HESSELMAN, B., Huvudlinjer i nordisk språkhistoria. Första häftet. Upps. 1948. (Nordisk kultur
1.) HJÄRNE, E., Nugte scaldicw. Några anmärkningar till kvädena om
Erik jarl Håkansson (ur: K. Hum. Vetensk.-Samf:s i Uppsala årsbok
1947). - DENS., Vestmarr och Grenland. En tolkningsfråga i Ynglingatal och ett kapitel ur Norges historiska geografi (ur: Saga och
Sed 1947). - HOLM, P., Ebbe Tuneld. Minnesord (ur: Hum. Vetensk.Samf:s i Lund årsbok 1948). - HOLMGREN, J., Norrlandsläseriet. Lund
1948. (Saml. o. stud. till Sv. Kyrkans historia. 19.) - HULTHÅN, L.,
Studier i jämförande nunordisk syntax. II. Gbg 1948. (Göteborgs
Högskolas årsskrift LIII 1947: 4.) - HOEG, 0. A., Norske plantenavn
(ur: Norsk skuleblad 1941). - JOHANSSON, LEVI, Frostvikslapparnas
födoämnen och maträtter fordomdags. - Offerplatser och andra heliga
ställen inom Frostvikens lappmark (ur: Jämten 1947). - JOHANSSON,
LISA, Gamla, i Lappmarken kända växtfärgningsrecept. Umeå 1948. -
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KLEBERG, T., Ejnar Munksgaard in memoriam (ur: Nord. Tidskr. f.
Bok- och Bibl.-väsen 1948). - LARSEN, Am. B., De norske bygdemål.
2. opl. Oslo 1948. - LIESTOL, K., Tradisjonen i Hrafnkels saga Freysgoda (ur: Arv 1946). - LINDQuisT, I., översikt över de äldsta skandinaviska personnamnen, med huvudvikten på de urnordiska (ur: Nordisk Kultur VII, 1947). - LINDQVIST, A., Ebbe Tuneld (ur: Bihang t.
Göteborgs K. Vet. o. Vitterhetssamh:s handl. 67, 1948). - LINDQVIST,
N., Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning. I. Text. 2. Kartor.
Lund 1947. (Skr. utg. genom Landsmålsarkivet i Lund 2.) - DENS.,
Dialekt och ortnamn i Nässjöbygden (ur: Nässjöbygden och sparbanken, Oskarshamn 1947). - LINDQVIST, S., Sutton bo och Beowulf
(ur: Fornvännen 1948). - DENS., Daggängs-monumentet (ur: Gotländskt arkiv 1948). - LJUNGBERG, H., Tor. Undersökningar i indoeuropeisk och nordisk religionshistoria. Upps. 1947. (U. U. Å. 1947: 9.)
LJUNGGREN, K. G., Hjalmar Lindroth (ur: Studia Linguistica 1948).
DENS., Ortnamnen i Frosta härad (ur: Frosta härad 1948). - LooRITS, 0., Förhistoriska kulturförbindelser mellan ester och germaner
(ur: Svio-Estonica 1944-48). - LUNDBERG, 0., Holmgång och holmgångsblot. Lien och flickan (ur: Arv 2, 1946). - LUNDMAN, B., Dalarnas folk, typer och härstamning. Tierp 1948. - DENS., Resultat och
problem i nordisk antropologi (ur: Nord. Tidskrift 1948). - MATHIASSEN, Tu., Studier over Vestjyllands Oldtidsbebyggelse. Kbh. 1948.
(Nationalmuseets Skrifter, Arkeeologisk-Historisk REekke II.) - MATTISSON, K., Lokatten, nekakråkan, gullkråkan och lakatten (ur: Skånes
Hembygdsförb:s årsbok 1948). - NELSON, A., »Then norska laghboken»
i Stockholms fransiskanerkloster (ur: Nord. Tidskr. f. bok- och biblioteksväsen årg. 35, 1948). - NERMAN, B., Arkeologisk datering av Vendeltidens nordiska runinskrifter (ur: Fornvännen 1947). - NICICUL, K.,
The Skolt Lapp Community Suenjelsijd during the year 1938. Ed.
Ernst Manker. Upps. 1948. (Nordiska Museet: Acta Lapponica V.) NIRVI, R. E. ja HABULINEN, L., Suomen kansan sanaparsikirja. Porvoo 1948. - NORDHAGEN, R., Studier over gamle plantenavn. II.
Marilykjel, springstrå og jernurt. Et bidrag tul låsens og nokkelens
kulturhistorie. Bergen 1948 (ur: Bergens Museums Årbok 1946-47.
Hist.-antikv. rekke Nr 3). - PALM, Tu., Trädkult. Studier i germansk
religionshistoria. Lund 1948. (Vetenskaps-Societetens i Lund skrifter
33.) - PLEIJEL, H., De tre huvudstånden i äldre tiders Sverige (ur:
Sv. Teol. Kvartalskrift 1948). - DENS., Ur gångna seklers kyrkoliv
(ur: Lenhovda. En värendssocken berättar, Moheda 1948). - POHJANVALO, P., Salmin murteen sanakirja. Helsinki 1947. (Suomalaisen Kirjallisuuden seuran toim. 233.) - POSTI, L., Till frågan om brytning och
omljud (ur: Språkvet. Sällsk:s i Upps. förhandl. 1946-48). - RAPOLA,
M., Johdatus suomen murteisiin. Helsinki 1947. (Tietolipas No 4.) REHNBERG, M., Byggnadsskicket. Byorganisationen. Åkerbruk och
husdjur. Kring vägarna (ur: Lenhovda. En värendssocken berättar,
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Moheda 1948). - REICHBORN-KJENNERUD, I., Vor gamle trolldomsmedisin V. Oslo 1947. (Skr. utg. av Det Norske Videnskaps-Akademi
i Oslo II. Hist.-Filos. Kl. 1947. No. 1.) - RÄNK, G., Några korsningsformer mellan den estniska boningsrian och estlandssvenskarnas bostadsbyggnader (ur: Svio-Estonica 1944-48). - SAHLGREN, J., Några
svenska sagoberättare. Upps. 1948. (UUÅ 1948: 7.) - SEIP, D. A.,
Fornorskningen av vårt språk. Oslo 1947. - DENS., Om det eldste
norske skriftspråk og den eldste norske litteratur (ur: Kirke og Kultur
1948). - SIDENBLADH, E., Urmakare i Sverige under äldre tider. Sthm
1947. (Nordiska museets handlingar 28.) - SJÖBECK, M., Uppland. En
landskaplig orientering. Hälsingborg 1948. - STEWARD, J. II., Handbook of South American Indians. Vol. 3-4. Washington D. C. 1948
(Smithsonian Institution, Bulletin 143.) - STOLTENBERG, E., Utrast
(ur: Viking 1947, Oslo 1947). - SVEINSSON, E. ö., Folksägner om isländska häxmästare. 1947. (ur: Arv 1946.) - SVENSSON, 5., Ett möte
med landslagen (ur: Sv. Turistföreningens årsskrift 1947). - DENS.,
Folklivsarkivet. Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet (ur: Rig 1948). - DENS., Folklivsforskningen som universitetsämne
i Sverige (ur: Fortid og Nutid 1948). - DENS., Pehr Johnsson om Folklivsarkivet i Lund (ur: Göinge hemb.fören:s årsbok 1947). - SÄVE, P.
A., Gotländska lekar. Utg. av Herbert Gustavson. Upps. 1948. (K.
Gustav Adolfs Akademien, Svenska lekar I.) - TIBERG, N., I en åldrig
boningsria i Vippal (ur: Svio-Estonica 1944-48). - TILLHAGEN, C.-H.,
Jonas Fredric Carlströms samling 1700-talslekar (ur: Arv 1947). TOIVONEN, Y. II., Le gros chene des chants populaires finnois. Helsinki 1947 (ur: Journal de la Societe Finno-ougrienne 53). - TSCHOPIK,
H., Highland Communities of Central Peru. Washington D. C. 1947.
(Smithsonian Institution, Inst. of Social Anthropology, Pub!. No. 5.) WESSfiN, E., Våra folkmål. 3:e uppl. Sthm & Lund 1948. - WEST,
R. C., Cultural Geography of the Modern Tarascan Area. Washington
D. C. 1948. (Smithsonian Institution, Inst. of Social Anthropology,
Publ. No. 7.) - WIKLUND, K. B., Lapparna. Sthm 1947. (Nordisk
kultur X.) - WIKMAN, K. ROB. V., Tecken och orsak (ur: Arv 1947). WIKSTRÖM, F., Ordregister till Nysvenska Studier årg. 1 (1921)-25
(1945). Upps. 1948. - VIRTARANTA, P., Länsiyläsatakuntalaisten murteiden äännehistoria. I. Konsonantit. Helsinki 1946. (Suomalaisen
kirjallisuuden seuran toim. 230.) - VÄIsÄNEN, A. 0., Mordwinische Melodien, phonographisch aufgenommen. Helsinki 1948. (Memoires de
la societe finno-ougrienne XCII.) - DENS., Kalevalanmitallisten runojen esitystavat (ur: Kalevalaseuran vuosikirja 27-28, 1948). - ZETTERHOLM, D. 0., »Den springande punkten» (ur: Nysvenska studier
1947).
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