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Tattarna och deras språk.
Av

OLOF GJERDMAN.

Det är glädjande att vi med Allan Etzlers avhandling »Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige», Stockholm 1944, har fått
ett sammanfattande arbete om våra tattare och de svenska zigenarna i äldre tid. Arbetets titel är inte entydig. Den låter snarast köparen tro att boken sysslar huvudsakligen med zigenarna
i allmänhet och först i andra hand med deras avkomlingar i Sverige. Författaren tar emellertid avhandlingens titel närmast i betydelsen »Sveriges zigenare och deras avkomlingar tattarna». De
två första kapitlen, »Litteraturen om zigenarna» och »Zigenarproblemet i Europa», innehåller såvitt jag kan se inte något särskilt nytt men har sitt bestämda värde som översikter. Särdeles
tacknämlig är författarens kritik och exemplifiering av den romantiska kritiklöshet som utmärker så stor del av den mycket
rika litteraturen om det egendomliga vandrarfolket. De intressantaste partierna i arbetet är i mitt tycke kapitlen »Zigenarna
i Sverige» och »Zigenarna i svensk krigstjänst». Av stort och varaktigt värde är den förteckning över det nutida tattarspråkets
ord som upptar 50 sidor av boken och som Etzler har utarbetat
med hjälp av nio tattare från olika delar av vårt land.
Mycken möda har lagts ned på att utforska zigenarnas härstamning. Ett stycke på väg har man också nått, särskilt genom
tysken A. F. Pott och slovenen Franz Miklosich. Miklosich menar att zigenarna har kommit från nordvästra Indien. Se hans
uppsats »Mer die indische Heimat der Zigeuner und 'die Zeit
der Auswanderung dieses Volkes aus Indien» i F. Miklosich,
Beiträge zur Kenntnis der Zigeunermundarten 1—IV, Wien 18741 — 45786 Sv. landsmål.
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78, del IV, sid. 45 ff. Försök till närmare lokalisering bör man
enligt hans åsikt avstå från tills folkspråken i dessa trakter och
de asiatiska zigenarnas språk har blivit grundligt undersökta.
En märklig likhet på den historiska ljudlärans område har, som
Etzler påpekar sid. 18 not 2, senare forskning lyckats påvisa
mellan zigenarnas språk och ett som talas vid Indiens yttersta
gräns i nordväst. Det benämnes veroniskan och tillhör de s. k.
piåacaspråken. I detta språk övergår liksom i zigenarnas gammalt
t och d mellan vokaler i /, alltså i fall som zigenskt phral 'broder'
(sanskrits bhrCttr) och /i/ 'brev', 'pass' o. d. (sanskr. likhita).
Denna övergång förekommer inte i något språk i det egentliga
Indien men väl i franska dialektområden som gränsar till piåacaspråkens. Till detta Etzlers påpekande bör några anmärkningar
fogas. Något avgörande bevis för nära släktskap kan den nämnda
ljudhistoriska likheten mellan veroniskan och zigenarspråken
inte anses utgöra. Man har också att räkna med påverkan.
Mellan zigenskan och pigacaspråken finns även andra ljudöverensstämmelser, men inte heller dessa tvingar till det antagande
som Miklosich gjorde och som efter honom flera andra har gjort,
t. ex. Sir George Grierson i Linguistic Survey of India vol. 8,
del 2, sid. 9 och Jules Bloch i La formation de la langue marathe,
Paris 1919, sid. 21 f. Andra forskare har, av inbördes delvis samma,
delvis olika skäl, mer eller mindre bestämt velat föra zigenskan
till de centralindiska dialekterna och se i överensstämmelserna
mellan den och piåacaspråken konservativa drag, som dessa oberoende av varandra har var på sitt håll bevarat, eller nyheter
som zigenskan har fått genom påverkan av piåacaspråken under
zigenarnas uppehåll i nordväst. Se t. ex. A. 0. Woolner i J.G.L.S.
(= Journal of the Gypsy Society) N. S., vol. 9 (1915/16), Third
Series, vol. 2 (1923) och vol. 3 (1924), John Sampson i J.G.L.S.,
Third Series, vol. 2 (1923) och R. L. Turner i J.G.L.S., Third
Series, vol. 5 (1926).
I Linguistic Survey of India, vol. 11 (1922) har Sten Konow,
med gillande av Sir George Grierson, sammanfört ett antal indiska språk under benämningen »Gipsy Languages», inte av det
skälet att dessa språk skulle stå zigenskan särskilt nära utan därför att de talas av stammar som för ett kringstrykande och pa-
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rasiterande liv som liknar zigenarnas. Många av dessa kringströvande stammar talar sina grannars språk, andra är tvåspråkiga eller t. o. m. flerspråkiga och försöker i samtal med den bofasta befolkningen att så gott det går begagna det språk som talas
i den trakt där de för tillfället befinner sig men använder inbördes en egen dialekt. Av fruktan att annars lätt bli förstådda också
av obehöriga har många av dessa senare stammar försvårat
sin egentliga dialekt genom inlåning av främmande språkmaterial, omställningar av ljud, substitutioner, tillägg av ljud och stavelser osv., allt välbekant från vulgärspråk i andra delar av världen. I diskussionen om dessa vandrande stammar möter ofta
stamnamnet dom. Säkerligen med all rätt anses detta vara samma
ord som det av de europeiska zigenarna begagnade ordet rom
'zigenare', 'man', 'äkta man'. De armeniska zigenarna säger i
stället lom och de syriska dom eller dum. Redan år 1841 sammanställdes det zigenska rom av Hermann Brockhaus med det indiska c./om och efter honom har många forskare givit samma förklaring av ordet. För dess riktighet talar också det förhållandet
att en zigenarstam i Palestina känd under namnen Nawar och
Zutt, kallar sig själv döm och sitt språk dömeiri. Se R. A. Stewart
Macalister, »The Language of the Nawar or Zutt, the Nomad Smiths
of Palestine» i Gypsy Lore Society, Monographs No. 3, Edinburgh
1914. Jfr även Konow anf. arb., sid. 143 f. De två nämnda orden
hör ihop med hindustani dom och sanskrits doma, domba 'a man
of low caste who gains his livelihood by singing and dancing'.
Om det sanskritiska ordet se närmare Konow anf. st. Det moderna dom får inte uppfattas som namn på en ras, i varje fall inte
på en någotsånär ren ras utan snarare som en »yrkesterm» (oceupational term) »applied to any and every outcaste tribe». Se II. L.
Williams i J.G.L.S., N. S. vol. 6 och Irving Brown, Roms are
Döms, i J.G.L.S. Ser. 3, vol. 7 (1928). De med dom, dom, dum
eller något sådant betecknade stammarna förekommer i många
olika delar av Indien men företrädesvis i väster och nordväst,
enligt Brown anf. arb. sid. 171: »in the zone of foothills and plain
parallel to the Himalayas». En del av dem vandrar rastlöst omkring från trakt till trakt, slår upp sina tält eller hyddor av vass
i närheten av en by, för att så snart den är utsugen eller utplund-
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rad åter skyndsamt bryta upp. Andra livnär sig på att förfärdiga
mattor och rep. En del uppträder som musikanter och åter andra
sysselsätter sig med smide och läderarbete.
Under benämningen å'angar sammanfattas ibland några efter
vad det tycks inbördes ganska olikartade »gipsystammar». Jag
nämner dem här dels emedan vissa forskare har velat anknyta
namnet zigenare, italienskans zingaro, cingaro till detta 6angar,
dels därför att det i Ungarstammarnas språk finns ett ord gotscha 'främling, icke-Ungar' som har stor likhet med det zigenska
gadå 'främling, icke-zigenare, herre, man'. Med detta har man
också jämfört ett par andra ordformer i indiska vandringsstammars språk: Såg kajje7 och Nati käft:7 'man'. Ett annat ord av
intresse i detta sammanhang är det zigenska ankel 'hund' som
har sammanställts med Såsi chhilical 'hund' och två andra vandringsstammars jhäil (Kanjarl), resp. jukElCt (Myå,nwälå) med
samma betydelse. Sten Konow anf. arb. sid. 11 och anslutande
sig till honom bl. a. Woolner i J.G.L.S., Third Series, vol. 2, sid.
189, och M. L. Wagner i Vox Romania I (1936), sid. 306 finner
släktskapen mellan zig. cliitkel och vandringsstammarnas chhaal
etc. säker, släktskapen beträffande det andra ordet inte fullt
lika övertygande. Mellan zigenardialekterna och »the Gipsy
Languages» finns annars inga avgörande likheter. Därför behöver
man emellertid inte förkasta möjligheten att zigenarna har nära
släktingar i den ena eller den andra av de indiska vandringsstammarna, och snarast väl då de domska. Zigenarna kan ju ha gjort
som många bland dessa: bytt ut sitt eget språk mot någon bofast
stams, eller deras ursprungliga dialekt kan i skilda avseenden ha
påverkats av språken i de trakter där de har vandrat omkring
längre tid.
Om orsaken till att zigenarna gav sig på vandring västerut
känner man ingenting. Man vet inte heller när uppbrottet skedde.
Miklosich antar på språkliga grunder att det ägde rum omkring
år 1000. Vissa lånord i zigenarnas språk vittnar om att vandringsvägen måste ha gått över Persien och Armenien till grekisktalande
länder. Då zigenardialekterna i fråga om både ordförråd och
former röjer betydande påverkan av grekiskan måste man anta
att zigenarnas vistelse i de grekisktalande länderna var lång-
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varig. Enligt Miklosich bör man kanske räkna med flera århundraden. De tidigaste godtagbara notiserna om zigenarna
lämnar krönikor samt kungörelser och brev från början av 1300talet. Det allra första meddelandet anses vara ett som nedtecknades år 1322 på ön Kreta. Efter den långa vistelsen i de grekisktalande länderna bröt zigenarna av okänd anledning åter upp
och spred sig över Europa. I början på 1400-talet har man gjort
bekantskap med dem i Tyskland, Frankrike, Schweiz och Italien.
Hundra år senare har vi dem i Sverige. Stockholms stads tänkebok berättar den 29 september 1512 om de såvitt man vet första
zigenarna i Stockholm: »Die Sancti Michaelis archangeli komme
the tatra hith i byn, hulke som sades wara aff Klene Egiffti
land. The hade theris hustrur och barn met them, och somlige
hade spenebarn. The lage i Sancti Laurentii gillestughe och wore
wedh XXX par. Theris hoffuitsman het her Anthonius, en greffue
, met sine greffwynne.» De blev väl mottagna, men mycket snart
var man på det klara med att de mörka främlingarna inte var
just några önskvärda gäster. Det dröjde inte heller länge förrän
olika åtgärder vidtogs för att avlägsna alla zigenare ur riket.
Framgången var dock liten eller ingen. Zigenarna drog fördel
av att åtgärderna som vidtogs mot dem hade en ganska tillfällig
karaktär. De var också ytterst skickliga i att hålla sig undan när
fara hotade och att genom mutor eller på annat sätt slingra sig
ur en fara när de väl hade råkat i den. Stor fördel tycks de ha
dragit av sin förmåga att spå och av sin skicklighet som naturläkare. Den förra injagade fruktan, den senare ingav tacksamhet.
Det skulle vara nöjsamt att veta om Karl IX, som var mycket
fientligt inställd mot zigenarna, avvisade eller höll till godo med
det medel mot gikt som hans yngsta syster, Elisabeth, gift med
hertig Kristoffer av Mecklenburg, i brev föreslog honom att försöka och som enligt hennes ord en zigenarkvinna med nästan
omedelbar framgång hade prövat på hennes gemål. Medlet utgjordes, berättar Elisabeth, av »en stor rot, den kalder man gicht
wortzel. Den roten söd hon i rent waten, så hon war såm mos,
och ded öfrige waten göt hon åf. Der til, når roten war sådhen,
tog hon lited brenne vvin och röterne dåf hwite lilier och gammalt
swineister, såm er taged åf en galt. Ded rörde hon til hope och
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giorde der en salwe åf. Der med skwle min Herre smorie seg i
mot elden.» Se Etzler anf. arb. sid. 55 f. not.
Kyrkan var liksom de världsliga myndigheterna hård mot
zigenarna — hårdare dock i ord än i handling. Så t. ex. förbjöd
ett prästmöte i Linköping år 1594 all beröring med »tattare»:
deras barn skulle ej döpas, deras döda ej begravas, deras sjuka
ej besökas, deras äktenskap ej helgas. De kyrkliga förordningarna
följdes emellertid inte strängare än de världsliga. I den strängaste
av de senare, »Placat om Tartarnes fördrifwande af landet»
den 28 juli 1637, det första officiella aktstycke för övrigt som
(se Etzler sid. 69) tycks begagna namnet zigenare (»Sikeiner»)
heter det bl. a.: »alle sådane Tattare och Tatterskor medh hele
deres anhang, så wäl Qvinnor som Män, som innom wåre och
Sveriges gräntzor wistas, skole innan den 8 Novembris nästkommande wara förplichtade att fly och wijka uthur wårt
Konungarijke och alle des underliggiande Provincier». Alla ordningsmaktens handhavare, överståthållare, generalguvernörer,
landshövdingar osv, ner till läns- och fjärdingsmän, fick befallning att »hafwa derpå ett skarpt och alfwarligit upseende». Zigenarna försvann dock ingalunda ur landet. Ordningsmaktens
handhavare blundade eller ville men kunde inte följa förordningarna. Bland annat var det inte gott alla gånger att skilja
vissa svenska yrkesmän (häktmakare, tråddragare och dylika)
från tattare som åtminstone föregav sig utöva samma yrken.
Särskilt besvärliga blev förhållandena när de världsliga och de
kyrkliga myndigheternas förordningar gick isär. I jämförelse
med 1637 års plakat var de världsliga föreskrifterna av år 1642
och 1662 milda men dock avsevärt mycket strängare än bestämmelserna i 1686 års kyrkolag. Enligt 1662 års förordning skulle
fortfarande zigenare Som smög sig in i landet drivas från län till
län och slutligen ur landet. I kyrkolagen heter det däremot
(se Etzler sid. 78): »Om the landzstrykare, som hos» oss tartare
kallas, skulle emot wårt förbud uti wårt rijke sig insmyga, och
här föda någre barn, eller föra nyligen födde med sig, åt hwilka
the begära döpelsen; tå skal sådant tillåtas, och föräldrarna troligen förmanas, at sättia sig här neder på en wiss ort, låta sig
underwijsa i then christeliga läran och träda till Gudz försam-
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linghz gemenskap; eller i widrigt fall lemna barnen qwar, hwilka
wåre embetsmänn skola låta försörja.» Etzler anser troligt att
kyrkolagens yttrande om tattarna har färgats av Karl XI:s egen
uppfattning i frågan men finner det svårförklarligt att konungen
som själv var så arbetsam och pliktsträng på detta sätt tog sig
an de allmänt avskydda, parasiterande tattarna. Frågan vore
förtjänt av en närmare undersökning. Den erbjuder säkerligen
mycket av kulturhistoriskt intresse och borde kunna tillfredsställande lösas.
Behandlingen av zigenarna, sedd som hos Etzler i ett sammanhang, verkar tragikomisk. En del av dem försökte man få iväg
över gränsen till Norge eller Danmark, men det visade sig föga
lönande. De kom snart i retur. Andra skickade man från län till
län för att ett tu tre finna det hela för besvärligt och kostsamt.
Till Pommern skickades många i och för vidare befordran till
Tyskland. Uppehållet där blev emellertid i regel inte långvarigt.
Efter någon tid var de utvisade vanligen åter i Pommern, vars
regering snart nog började klaga över tattarsändningarna. Så
småningom insåg myndigheterna att det inte skulle gå att bli
kvitt de objudna gästerna, och under 1700-talet, t. ex. 1748 och
1772, utkom förordningar som röjde att åsikterna om zigenarnas
rätta behandling hade ändrat sig. Nyligen i landet inkomna zigenare skulle under säker bevakning föras till gränsorten där de
hade kommit in och, med hot om spöslitning ifall de komme
tillbaka, förjagas ur riket. Zigenare åter som slagit sig ned i
landet och idkade någon lovlig näring skulle tillåtas att bevista
marknaderna men inte att fara från gård till gård på landsbygden. Straffen för överträdelse av bestämmelserna är hårdare i
1748 än i 1772 års förordning. I den senare uttalar också Kungl.
Maj:t en förväntan att de zigenare och tattare som är födda och
uppväxta inom riket men som där saknar ständigt hemvist och
lovligt arbete skall — om de skiljs »ifrån hwarannan och therunder
wanligen förefallande wanartiga efterdömen» — genom samlevnad och närmare gemenskap med annat folk förbättras till lynne
och seder.
Det är med tillfredsställelse man hos Etzler konstaterar att
zigenarna i det stora hela rönte vida mildare behandling i Sverige
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än på andra håll. I en sammanfattning yttrar Etzler härom bl. a.:
»Bredvid varandra hade vuxit fram förordningar av helt olika
syftning och trots att man mycket väl insåg oöverensstämmelserna gjorde man ingenting för att samstämma påbuden och samordna ansträngningarna. Det är som om man funnit det bekvämt
att ha stränga, på livet gående påbud till hot och mildare bestämmelser att ta till då det gällde handling. Bakom svenskarnas
genomgående ovilja och oförmåga att tillämpa zigenarlagarna i
all deras stränghet låg väl stundom undfallenhet, bekvämlighet
och rädsla, men i huvudsak bottnade motviljan mot våldsåtgärder utanför hävdvunnen lag i ett starkt utbildat rättsmedvetande och i en mänsklig syn på tattarna. Detta gäller alla
myndigheter från Kungl. Maj:t och ner till dem som grepo och
förhörde dessa element. Man låter i förhörsprotokollen de förmildrande omständigheterna komma till synes, man tänker på
tattarbarnens behov av kläder och tar hänsyn till ömmande familjeförhållanden o. s. v. På kontinenten härskade under hela
förra hälften av 1700-talet fruktansvärt stränga zigenarlagar och
de tillämpades med en bestialitet, som t. o. m. överträffade deras
mening... När man jämför de yttringar av kontinentalt rättsväsen
jag här berört och hänvisat till med det sätt på vilket zigenarmålen handlades i Sverige intas man av aktning för den svenska
rättvisans mänsklighet. Även i de danska hertigdömena och i
Norge tillämpades under förra hälften av 1700-talet ett betydligt
mer summariskt tillvägagångssätt i zigenarärenden än hos oss.»
Man har svårt att föreställa sig zigenare som soldater. Det
dröjde också innan de begagnades i vanlig krigstjänst. Som kunskapare användes de däremot redan tidigt. För spioneri hade
de också vissa förutsättningar: rörlighet, slughet, människokännedom, vana och skicklighet i att ta sig fram på hemliga vägar.
I Tyskland tjänstgjorde zigenare som kunskapare redan tidigt
på 1400-talet, men först på 30-åriga krigets tid och senare tycks
de ha nyttjats som sådana militärt. Så småningom började de
dock begagnas även for andra militära uppgifter, inte bara av
tyskarna utan också av svenskarna. Under hela 1700-talet hör
man sällan talas om en tattare som inte är eller har varit soldat.
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Som krigare var dessa soldater säkerligen ganska undermåliga,
vartill kom att deras alltid talrika familjer följde trupperna åt
eller levde på befolkningen i de trakter där »familjeförsörjarna*
hade hört hemma. Etzler antar, troligen med all rätt, att »den
relativa snabbhet med vilken zigenarnas naturalisation fortskred
sammanhänger... intimt med tattarnas användande i den svenska krigsmakten». Att zigenarna i så stor utsträckning värvades
till krigstjänst trots de allt annat än goda erfarenheter man hade
av dem förklarar Etzler så att de värvade regementena var i ständigt behov av folk och att man fick hålla till godo med vad man
kunde få.
Intressant är Per Brahes försök att i sitt friherreskap Kajana
i Finland hjälpa zigenare till ett ordnat och sedesamt liv. Se
Etzler sid. 137 ff. En präst Johan Cajanus berättar härom:
Per Brahe »hafwer ock med Kongl. Maj:ts tilstädjelse gifwit
swartta Tarttare til 130, inräcknade hustrur och barn, lof at
nedersättja sig på ödehemman i Pielis, der ock desse exerceras i
Krigswäsende med allmogen, men de bruka ännu sit wanliga
näringsmedel, sökja sin födo genom tiggiande, och der de med
godo något bekomma, göra de ingen någon skada, eljest undsäja
de bönderna och deras husfolck samt boskap med olycka uti et
och annat; men nu låfwa och förplikta de sig at wilja afstå med
tiggiande, och söka sin näring genom arbete, låfwa och hädanefter intet wilja swärtal sina barn.» Nr Brahes experiment tycks
ha gjorts redan 1660. Zigenarna uppskattade emellertid inte hans
välvilja. Den 19 augusti 1663 rapporterar hauptmannen på Kajaneborg till Per Brahe att trots förmaningar och bestraffningar
ännu ingen av tattarna hade börjat bruka sitt hemman. Per
Brahe blev mycket förtörnad och avsände en skrivelse som lästes upp för dem. I denna erinrade han dem om att de »woro förmedelst Hans Kongl. Maij:tz allmenne placat landet förwijste»,
och han hotade att låta plakatet gå i verkställighet, låta dem möta
förföljelse överallt, tills de utrotats och drivits bort från de svenska gränserna, om de icke till våren hade tillträtt hemmanen som
tilldelats dem. Hotet hjälpte emellertid inte.
1)

Jfr sid. 29 f. noten.
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Det viktigaste partiet i Etzlers bok skulle det kapitel utgöra
som han har kallat »Svenska tattare — zigenaravkomlingar» ifall
han hade lyckats bevisa eller göra mycket sannolikt att åtminstone
de flesta av våra tattare hade mycket zigenarblod i ådrorna, men
det kan han inte sägas ha gjort. Såvitt jag vet har ingen förfäktat att våra tattare är ovanligt renrasiga svenskar, ingen heller att
de inte under tidernas lopp kan ha blandat blod med zigenarna.
Frågan gäller proportionerna. Inte annat jag förstår måste Etzler
mena att tattarna är zigenare ehuru på grund av någon tillsats
av svenskt blod inte fullt renrasiga. Men om de är i den betydelsen zigenare då bör de i bl. a. det yttre visa stor likhet med andra
zigenare. Gör de det? I en till socialstyrelsen den 22 februari
1944 ingiven utredning har professor Gunnar Dahlberg redogjort
för en på socialstyrelsens uppdrag av Statens rasbiologiska institut företagen antropologisk undersökning av 66 tattare. Översatt till engelska ingår utredningen i Uppsala läkarförenings förhandlingar, ny följd, bd 50, Uppsala och Stockholm 1944, sid.
69 ff. Enligt Dahlberg stöder inte undersökningen ett antagande
att tattarna är zigenarättlingar. Tattarna har inte den betydligt
mindre längd som man skulle vänta sig om de härstammade direkt
från zigenare. Avvikelserna i fråga om huvudmåtten kan inte
förklaras genom blandning med zigenare. Detsamma gäller om
tattarnas relativt smala axlar; zigenarna har i förhållande till
sin längd lika breda axlar som svenskar. Antagandet att tattarna
härstammar från zigenarna försvagas också av oöverensstämmelsen i fråga om näsform och ögonfärg. Tattarnas näsform
liknar betydligt mer svenskars än zigenares. De flesta zigenare
är brunögda och mörkhåriga; ett inte obetydligt antal har kolsvart hår. Av de 117 tattare, som undersöktes beträffande ögonoch hårfärg hade ingen svart hår, den vanligaste färgen var mörkt
ljus och ljusbrun.' Hos tattarna är mörkögdheten mycket vanligare än hos svenskarna men långt mindre vanlig än hos zige,
1) Medan rasbiologiska institutets undersökare inte fann någon svarthårig
bland de av dem undersökta 117 tattarna, uppger Etzler att av hans 9 meddelare 2 stycken hade svart hår, och enligt Bertil Lundman i hans arbete
Dala-allmogens antropologi, Uppsala 1945, sid. 55, skall av befolkningen i de
dalabyar som han med en olycklig term kallar dattarbyarnap> 8,7 +1,55 % i
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narna. Tattarna är enligt Dahlberg brunögda och mörkhåriga
i ungefär samma utsträckning som schweizare och sydtyskar.
Etzler berör i korthet rasbiologiska institutets undersökning
och Dahlbergs slutsatser men tycks fästa mindre avseende vid dem
än vid ett påstående av Thesleff (och andra före honom) — se Etzler
sid. 41: »På blicken känner man alltid igen en zigenare. Det finnes
ett egendomligt, nästan stirrande uttryck, en skärande, nästan
strålande vild och lidelsefull glans i hans ögon.» Det är väl nämligen det 'rasdraget' Etzler har i tankarna när han sid. 238 säger
om en ljushårig och ljushyad tattare med ljusblå ögon: »på hållningen och blicken igenkännes han dock lätt som tattare.» Jag
medger att de igenkänningstecken vi går efter i vardagslag ofta
är föga påfallande — för en utomstående, men nog tycker jag
att de antropologiska signalement Dahlberg meddelar verkar betydligt pålitligare än det Thesleff-Etzlerska. Några egna antropologiska undersökningar har Etzler inte heller att sätta emot
det rasbiologiska institutets. Av de 9 tattare som han ger en allmän karakteristik av sid. 236 ff. hade en »ett utpräglat zigenarutseende: svart hår', olivbrun hy, svarta, blixtrande ögon,
snabba, livliga gester», en annan »ett typiskt zigenarutseende med
svart hår", brun hy och brunsva,rta ögon». Om de övriga, med
undantag av den som hade den typiska tattarblicken — för övrigt en bror till den med det typiska zigenarutseendet — har
Etzler ingenting att säga beträffande utseendet, vilket väl måste
tolkas så att de gjort ett ganska svenskt intryck på honom.
Viktigare som bevis för tattarnas zigenarhärstamning än deras
medeltal ha svart hår, i Dalarna för övrigt endast 1,2 +0,12 % i medeltal (Älvdalen 2,3 +0,5 %, Venjan 1,4+0,65 %).
Då man inte gärna kan räkna med att vid korsning mellan svenskar och
zigenare brottsliga anlag kommer att gå tillsammans med anlagen för hårfärg
på så sätt att de svarthåriga barnen får betydligt mycket mindre utsikt att en
gång bli brottslingar och fängelsebesökare än de ljushårigare, så förvånar
man sig över olikheten mellan å ena sidan rasbiologiska institutets och å
andra sidan Etzlers och Lundmans uppgifter. Är svart hårfärg detsamma för
institutet och för dem? Lundmans uppgifter kan ju också ge anledning till
frågan: Måste man skylla svarthårighetens rikligare förekomst bland invånarna i Dalarnas »tattarbyar>> (enbart) på zigenarinblandning?
1) Jfr ovanstående not.
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utseende tycks för Etzler deras levnadssätt, historia och språk
vara. »Omständigheterna kring uppkomsten av denna blandras
[tattarna] äro emellertid», framhåller han själv sid. 158, »icke
utredda och säkerligen svåra att utreda.» Men under sådana
förhållanden blir ju det bevis för deras zigenarursprung som
skulle ligga i deras historia osäkert. Ordet tattare hade i början
av 1500-talet kommit att i Tyskland begagnas om zigenarna i
stället för om t at ar er n a. Det förefaller tydligt att ordet lånades in i svenskan i betydelsen zigenare från lågtyskan och likaså
att det under de följande århundradena ofta använts i just den
betydelsen. Men det är också tydligt att vi nu skiljer på zigenare
och tattare. Enligt Etzlers, säkerligen riktiga, uppfattning har
denna betydelseskillnad kommit till stånd i samband med den
ganska sena invandringen av nya zigenarföljen i landet. ()likheten mellan dessa och de människor man var van att kalla tattare var så stor att det bar emot att benämna dem lika. Men
hur var det tidigare? Enligt Etzler smälte de tidigt invandrade
zigenarna som kallades tattare »så småningom samman med inhemska element till den blandras av ganska särpräglad och varaktig karaktär som fått övertaga namnet tattare». För Dahlberg är tattarna svenskar som — att döma av vissa likheter i
fråga om levnadssättet — möjligen i viss utsträckning blandat
sig med zigenare. Eftersom zigenarna visar utpräglad benägenhet att undvika korsning med andra folk finner Dahlberg det inte
alls onaturligt att tattarna påminner om zigenarna mera ifråga
om levnadssätt och språk än antropologiskt. Uppkomsten av
tattarna tänker han sig så: namnet tattare användes först om
zigenare men kom sedan att övergå på svenskar med mörkt hår
och mörka ögon som i vissa avseenden livnärde sig på samma
sätt som zigenarna, t. ex. genom att slakta och flå hästar, kastrera
djur, förtenna kopparkärl, tigga, spå.
Att tattarna i allmänhet är mörka vill Dahlberg alltså förklara på det sättet att man har använt benämningen tattare endast om mörka personer som levde tattarliv, beroende därpå att
man trodde att tattarna delvis härstammade från zigenarna, och
zigenarna är ju mörka. Om en ljus person som fört vagabondliv
tycks man inte ha begagnat benämningen tattare, säger Dahl-
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berg. Att det mörka utseendet har spelat en viss roll är otvivelaktigt — jfr nedan sid. 16 f. — men Dahlberg fäster enligt min
mening för stor vikt vid den faktorn. I och med att zigenarna
tog sig för att blanda sig med svenskar måste namnet tattare ha
börjat begagnas inte bara om mörka personer som levde tattarliv.
Om en svartmuskig karl som den bofasta befolkningen i en trakt
var van att kalla tattare levde ihop med en ljushårig svenska så
kallade den säkerligen alla deras barn för tattarungar, inte bara
de mörkögda och mörkhåriga bland dem utan också de ljusa.
Och utan tvivel fick tattarnamnet även sedan följa dessa ljusa
bastarder, åtminstone i den trakten. Att våra tattare oftare är
mörka än vanliga svenskar beror nog i många fall på zigenarblod i släkten, men det mörka behöver ju inte alltid komma därifrån. C. M. Bergstrand har i sin bok Tattarplågan, Göteborg
1942, även tänkt på andra utlänningar, bl. a. frigivna trälar och
krigsfångar. Avskedade eller förrymda utländska legoknektar
bör man nog också räkna med, och främmande löst folk av olika
slag: gycklare, »artister» osv, får vi för all del inte glömma.
»Det bindande beviset för att den gamla uppfattningen om
tattarna som zigenarättlingar är riktig ges av deras språk»,
menar Etzler (sid. 157). Han hoppas att den ordlista och de texter han meddelar i sin avhandling skall visa att tattarspråket »är
en ännu levande fast till sitt ordförråd uttunnad och grammatiskt
förfallen dialekt av zigenarspråket». Häremot invänder Dahlberg (anf. arb. sid. 71 not) att ett folk utan att vara nära släkt
med ett annat folk kan tillägna sig och göra till sitt eget detta
folks språk. Som exempel anför han lapparna som nu talar ett
med finskan besläktat språk men tidigare måste ha talat ett annat.
Emellertid brukar man i kretsar som har användning för ett
hemligt språk av det slag som det här är fråga om väl låna mer
eller mindre mycket av ett lämpligt främmande språks ordförråd men föga eller intet av dess grammatik. Hade Etzler kunnat
visa att våra tattares språk är zigenarspråk med egen grammatik,
då skulle det enligt min mening ha varit ett för hans åsikt gynnsamt argument, men nu har han inte gjort detta och efter vad det
tycks inte heller kunnat göra det. Tattarspråket är nu i allt väsentligt grammatiskt sett svenska, och det är det också i de upp-
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teckningar från äldre tid som Etzler meddelar. 1 viss mån ett
undantag utgör det språkmaterial från 1780 som Christfrid Ganander har. Se Etzler sid. 179 ff. och 312 ff. I detta finns prov
på zigensk komparation, genusskillnad (t. ex.: o bäng 'djävul',
otsehaw 'gosse', owast 'hand', ibibi 'mormor', itsehaw 'flicka', ijak
'öga'; o och i egentligen mask. och fem. av best. art.), verbböjning
(t. ex.: mii drapawawa, tu drapaweisa, jo drapawela, ame drapaweha, tu me drapawena, jool drapawena 'jag, du, han osv. läser'.
Emellertid gjorde Ganander sina iakttagelser i Finland, och av
Arthur Thesleffs arbeten om de finländska zigenarna tycks framgå
att vi inte har rätt att från dem och deras språk utan vidare dra
slutsatser om våra tattare. Våra gamla zigenare är som särskild
befolkningsgrupp alldeles försvunna, medan de nuvarande finländska tycks kunna förtjäna benämnas avkomlingar av de gamla
till Finland invandrade. Det finländska zigenarspråket som
Thesleff registrerar i sina arbeten är uppenbarligen också en fortsättning på det som talats i landet tidigare. Det har tydligen
varit lättare för de finländska än för de svenska zigenarna att
undgå intim beröring med den övriga befolkningen.
Thesleff understryker sid. 86 i betänkandet från »komit62
för pröfningen af zigenarfrågan i landet [Finland]» av år 1900 att
zigenarspråket har utgjort den främsta betingelsen för zigenarnas
fortbestånd. Om de finländska zigenarnas förhållande till zigenarspråket ger han där den intressanta upplysningen att barnen
först vid ungefär 10 års ålder lär sig tala detta, att alla fullvuxna
kan det men sällan begagnar det utom när de inte vill bli förstådda av utomstående. Annars talar de finska. Det är klart att
ett språk som inte talas mera än det finländska zigenarspråket
ganska snart måste förfalla. I »Wörterbuch des Dialekts der
finnländischen Zigeuner», Helsingfors 1901, framhåller Thesleff
att det är bäst känt i östra Finland och av gamla personer, minst
i västra Finland och av de unga. Vi har all anledning anta att
den äldre zigenarstammen i Sverige har förhållit sig till sitt gamla
modersmål som den finländska har gjort. Skillnaden torde endast
ha varit den att zigenarspråkets förfall satte in betydligt tidigare
i Sverige och redan ganska tidigt var fullständigt. Jag anser
troligt att en del av den gamla zigenarstammens blod har gått i
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arv till en del av våra tattare. Jag finner det också troligt att det
tattarspråk en del av dessa begagnar har övergått mer och mer
svenskpåverkat i »rätt nedstigande led». Men jag kan inte förstå
att alla våra tattare eller flertalet av dem behöver ha fått sitt
blandspråk på det sättet, och jag inser inte meningen i att som
Etzler gör helt allmänt kalla våra tattare för zigenaravkomlingar
när rasbiologiska institutets undersökning tycks klart visa att
åtminstone det stora flertalet av dem har mycket lite av zigenare
i sig.
I Sociala meddelanden 1945 nr 5 sid. 377 ff. ingår en redogörelse för en av socialstyrelsen föranstaltad inventering av tattarnas antal och levnadsförhållanden. Där uppges att enligt socialstyrelsens sagesmän tattare endast förekommer i vissa bygder
och att beteckningen tattare inte begagnas om s. k. asociala
element i allmänhet utan endast om medlemmar av särskilda i
ortstraditionen kända släkter. Socialstyrelsens inställning till
Dahlbergs och Etzlers olika uppfattning om tattarna kommer till
synes i följande citat ur dess redogörelse: »Bland de personer, som
rasundersökningen avsåg, kunde enligt socialstyrelsens sedermera
inhämtade inventeringsuppgifter endast en med säkerhet anses
motsvara dr Etzlers definition av begreppet tattare, varjämte
ett par andra tillhörde släkter med en dylik 'typisk' tattarpräge1.1
Det är därför tänkbart, att rasundersökningen icke skulle vara
representativ för samtliga personer, för vilka beteckningen tattare numera användes. Denna beteckning skulle med hänsyn
till å ena sidan rasundersökningens resultat och å andra sidan dr
Etzlers ovan anförda invändningar däremot kunna tänkas avse
dels en grupp, vars särart huvudsakligen konstitueras av levnadssättet, dels en annan, förmodligen mindre grupp med även
främmande rasinslag.» Detta socialstyrelsens yttrande förefaller
mig vara i en punkt oklart. Av de tattare som var med om rasbiologiska institutets undersökning skulle endast en kunna med
säkerhet anses vara tattare i Etzlersk mening och två tillhöra
i) Materialet till rasundersökningen utgjordes av individer som uttogs av
socialstyrelsen i fängelser och andra anstalter. De kanske kan sägas vara ett
urval av mer än vanligt asociala tattare.

16

OLOF GJERDMAN

tattarsläkter i den betydelse han tar ordet. Men vad är det som
skiljer den förre från de två senare? En tattare är ju enligt Etzler
a. a. sid. 157 »en person som tillhör en släkt av tattarkaraktär
och som vuxit upp med tattarspråket som naturligt tungomål».
Avser möjligen socialstyrelsen med sina ord att av de tre åsyftade
tattarna endast den första har haft tattarspråket som naturligt
meddelelsemedel?
Socialstyrelsen uppger, anf. arb. sid. 380, att vi för närvarande
har i runt tal 8 000 tattare i Sverige, tattare då taget i betydelsen
personer som av socialstyrelsens särskilt anlitade
sagesmän har uppgivits i respektive bygder allmänt
gå under den benämningen. Av dessa 8 000 redovisar socialstyrelsen i sitt meddelande för 7 668. Endast 592 eller 7 0/0
tattare tillh örde »hushåll, vars medlemmar uppgåvos använda
sig av tattarspråket».1 »Det förefaller dock troligt, att tattarspråket har något större utbredning, än vad anförda siffror ge
vid handen. Några skillnader i levnadsvanor mellan dem, som
uppgåvos använda sig av tattarspråket, och övriga som tattare
redovisade personer, framkommo icke.» Det vore av intresse
att veta om av de omkring 600 tattare som talar tattarspråket
flertalet tillhör den mycket mörka typen. Av Etzlers 9 språkmeddelare hörde endast två till denna typ. Procenten mycket
mörka bland de 600 rommanitalande skulle ju kunna vara avsevärt mycket högre än den siffran antyder, men så länge inte
det har visats vara förhållandet, har man lika rätt att anta motsatsen.
Jag har i det föregående påpekat att folk inte, som Dahlberg
menar, använder benämningen tattare endast om sådana asociala
individer som är svarthåriga. Däremot kan det inte råda tvivel
om att ordet inte sällan användes i just den bemärkelsen. Så
t. ex. skriver Tor Jacobsson i sitt arbete »Om tattarna i Jönköping», Jönköping 1944, sid. 10: »Emellanåt användes benämningen tattare utan närmare eftertanke som skällsord på miss1) Uppgiften »592 eller 7 0/0 tattare» visar att socialstyrelsen här medräknat
inte bara de anförda 8 000 utan också »de omkring 500 personer, som voro gifta
med såsom tattare redovisade personer, men som icke själva skulle härstamma
från tattare».

Antalet tattare.
Antalet peraoner,
501/1 behärskar taktarspråket.
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hagliga personer i största allmänhet. särskilt om de äro mörkhåriga.» I ett yttrande längre fram i arbetet (sid. 140) brukas ordet av honom själv i en annan och av »folket» i en tredje betydelse:
»I Jönköping finnas t. ex. några stora, mycket kända och illa
beryktade släkter, som i det allmänna medvetandet ofta gå och
gälla för tattare. De äro dock icke av tattarsläkt, så vitt man vet.»
Denna folkliga användning av ordet hör man »snart sagt dagligdags» exempel på, uppger Jacobsson. För honom själv tycks de
egentliga tattarna vara korsningsprodukter av zigenare och svenskar. Han uppger att det i Jönköping finns både ljushåriga och
mörkhåriga tattare, men att de mörkhåriga är regel. Av jönköpingska tattaröknamn som »de svarta» och »blåingar» kan man
också sluta att en del av deras bärare måste vara eller måste ha
varit mycket mörka. Enligt en uppgift åter som jag har fått av
en folkskollärarinna från Borås som har haft att göra med många
tattarbarn i hjälpklass, får man av tattarbarnen där inte intrycket
att de är särskilt mörkhåriga. Däremot har hon fäst sig vid att
deras hy i motsats till de andra barnens ofta är smutsgrå eller
grågul. Tyder detta månne bättre än hårfärgen på inblandning
av mörkare människoslag? En annan lärarinna i Borås vill emellertid skylla den gråa hyn på dålig diet.
I allmänhet torde folk ha den uppfattningen att tattarna
huvudsakligen håller till på landet, inte i städerna. Av socialstyrelsens inventeringsresultat framgår emellertid att det inte
längre är fallet. Av de redovisade 7 668 tattarna var 3 892 eller
något mer än hälften bosatta i städer. Av Malmöhus läns 897 tattare var 492 hemmahörande i Malmö och 210 i Hälsingborg, och
av Göteborgs och Bohus läns 1 043 tattare 720 i Göteborg. Då
det s. k. vulgärspråket och slangen, i vilka det ingår ganska många
zigenarord, särskilt florerar i städerna kunde man vänta sig att
också tattarspråket skulle vara vanligare i städerna än på landet,
men det är inte fallet. Av de omkring 600 som talar tattarspråk
hör bara 165 hemma i städerna. Av dem kommer över hälften
eller 98 stycken på Nässjö, Falköping och Karlstad, medan av
t. ex. Göteborgs 720 tattare endast 13, av Jönköpings 305 endast
8 och av Malmös 492 ingen talar tattarspråket. Hur skall detta
tolkas? Innebär det att man i städerna mer än på landet tar
2 — 45786 Sv. landsmål.
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ordet tattare i betydelsen asociala individer eller asociala släkter
i allmänhet, eller innebär det att städernas tattare väl har ungefär lika starkt eller lika svagt zigenarpåbrå som landsbygdens
men mindre än dessa behov av eller kärlek till tattarspråket?
På grundval av socialstyrelsens inventering av landets tattare
lämnas här en översikt över antalet redovisade tattare inom olika
kommuner ordnade landskapsvis (jfr även kartan vid s. 16).1
Lappland: 13. Arjeplog 2, Jukkasjärvi 9, Malå 1, Sorsele 1.
Norrbotten: 144 (22). Korpilombolo 7 (7), Luleå 39, Piteå 5,
Piteå lk 20 (6), Råneå 46, Älvsbv 6, Överluleå 21 (9).
Västerbotten: 155 (7). Burträsk 10, Bygdeå 3, Degerfors 11,
Holmsund 1, Norsjö 5, Nysätra 10, Skellefteå 15, Skellefteå lk 14, Umeå
lk 52 (1), Vännäs 34 (6).
Ångermanland: 205 (47). Anundsjö 3, Arnäs 44, Bjurholm 6,
Bjärtrå 11 (12), Boteå 3, Edsele 8 (8), Grundsunda 2, Gudmundrå 22,
Hörnefors 8 (6), Multrå 5 (5), Nora 1, Nordmaling 11, Nätra 11, Ramsele 8 (7), Själevad 6, Sollefteå lk 3, Styrnäs 22 (9), Säbrå 15, Ytterlännäs 9, Ådals-Liden 7.
Jämtland: 99. Alanäs 9, Alsen 3, Brimflo 5, Frösö 5, Hällesjö 2,
Lockne 5, Mattmar 6, Mörsil 5, Näskott 3, Oviken 3, Rödön 6, Ström 9,
Åre 6, Ås 4, Östersund 28.
Medelpad: 232 (23). Borgsjö 19 (5), Hässjö 57, Njurunda 36 (12),
Selånger 33, Skön 45, Sundsvall 10 (6), Timrå 20, Tuna 12.
Härjedalen: 12. Sveg 8, Tännäs 4.
Hälsingland: 182 (6), Alfta 4, Arbrå 20, Bjuråker 24, Bollnäs 28,
Järvsö 5 (5), Jättendal 2, Ljusdal 24, Los 14, Ramsjö 2, Söderala 23 (1),
Söderhamn 36.
Dalarne: 334 (7), Avesta 3, Borlänge 34, By 12, Falun 12, Folkärna
9, Gagnef 24 (5), Garpenberg 8, Grangärde 28, Grytnäs 46, Gustavs 2,
Hedemora lk 10, Järna 20, Kopparberg 1, Leksand 6, Lima 1, Ludvika
9, Malung 2 (1), Mora 6, Ore 10, Rättvik 8, Smedjebackens kpg 3, Stora
Tuna 46 (1), Särna 16, Transtrand 8, Äppelbo 10.
Gästrikland: 144 (7), Gävle 36, Hille 2, Ockelbo 5 (1), Sandviken
82 (6), Valbo 11, Österfärnebo 8.
Värmland: 807 (158). Arvika 95 (15), Bro 9, Brunskog 20, Eda
3 (3), Ekshärad 42 (27), Filipstad 44 (2), Frykerud 23 (15), Fryksände 1,
1) Siffrorna utan parentes anger antalet tattare. (Uppgifterna är hämtade ur artikeln »Tattarnas antal och levnadsförhållanden» i Sociala Meddelanden årg. 1944, sid. 377 ff.) Siffrorna inom parentes anger antalet personer
(icke endast tattare), som behärskar tattarspråket. (Dessa uppgifter har erhållits från Kungl. Socialstyrelsen.)
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Grava 17, Grums 9, Gräsmark 12, Gustaf Adolf 7, Hammarö 13, Holmedal 5, Järnskog 8, Karlskoga 46, Karlstad 138 (36), Kristinehamn 28,
Lungsund 1, Mangskog 3, Nedre Ullerud 5, Nor 23 (4), Norra Ny 4,
Norra Råda 16 (6), Ny 13, Ransäter 17 (13), Rämen 3, Stora Kil 32,
Sunne 74 (37), Sunnemo 1, Väse 2, Ölme 1, Östmark 77, Östra Emtervik 6, Övre Ullerud 9.
Västmanland: 141 (15). Fellingsbro 43, Hallstahammars kpg 3,
Hubbo 9 (9), Kila 6, Kungs-Barkarö 4, Linde 4, Näsby 8, Sala 37, Tillberga 4 (4), Västerfärnebo 7, Västerås 14 (2), Västerås-Barkarö 2.
Uppland: 408 (44). Edebo 5 (5), Edsbro 13, Enköping 5, Gamla
Uppsala 18, Hammarby 5, Harbo 5, Harg 2, Häverö 14 (1), Järfälla 2,
Lena 3, Norrtälje 23, Roslagsbro 5, Rådmansö 12, Solna 61, Spånga 6,
Sundbyberg 1, Tierp 1 (5), Tierps kpg 3, Täby 8, Tärna 10, Ununge 11,
Uppsala 128, Vaksala 6, Vallentuna 15 (16), Vendel 8 (5), Väddö 19,
Älvkarleby 14 (12), Östervåla 5.
Stockholm: 39 (6).
Södermanland: 94 (3). Bergshammar 4, Botkyrka 2, Eskilstuna
17, Gåsinge-Dillnäs 1, Huddinge 25, Hyltinge 7, Nyköping 5, Runtuna
3, Södertälje 7 (3), Toresund 5, Vallby 2, Västra Vingåker 16.
Närke: 189 (13). Asker 9 (9), Askersunds lk 10, Hallsbergs lk 18,
Hammar 21, Hardemo 15, Hidinge 4, Tysslinge 2, Viby 7, Vintrosa 8,
Örebro 95 (4).
Dalsland: 61 (17). Bengtsfors kpg 11(5), Erikstad 11(3), Frändefors 2, Holm 9 (9), Melleruds kpg 8, Rölanda 12, Torrskog 8.
Bohuslän: 145 (1). Brastad 1, Foss 1, Grundsund 3, Jörlanda 7,
Kungshamn 1, Kville 4, Naverstad 1, Skee 11, Stenkyrka 2, Uddevalla
114 (1).
Västergötland: 1 576 (107). Acklinga 3, Agnetorp 4, Alingsås
18 (7), Alingsås lk 12, Baltak 3, Berghem 2, Borås 171, Bällefors 12,
Dannike 2, Falköping 38 (30), Finnerödja 4, Fredsberg 5, Frösve 9, Gustav
Adolf 2, Göteborg 720 (13), Götlunda 4, Habo 7, Herrljunga 11, Hova
25, Kyrkefalla 1, Kållered 12, Larv 9, Laske-Vedum 2, Ledsjö 1,
Lerdala 9, Lerum 2, Lyrestad 2, Länghem 1, Mariestad 1, Mölltorp 12,
Mölndal 102 (9), Naum 2, Norra Kyrketorp 16, Norra Vånga 1, Nykyrka.
13, Partille 4, Redslared 6, Sandhem 4, Sandhult 12 (12), Sexdrega 3,
Skara 24, Skepphult 14 (7), Skånings-Åsaka 1, Starrkärr 3, Stenstorp
3, Suntak 3, Svenljunga 31, Sventorp 12, Södra Säm 3, Tidaholm 13,
Toarp 9 (9), Tvärred 8, Töreboda kpg 10, Ullasjö 10, Ulricehamn 18,
Upphärad 1, Vara kpg 8, Våmb 12, Vänersborg 3, Västra Frölunda 60,
Yllestad 9, Örby 54 (20).
Östergötland: 254 (1). Hällestad 5, Linköping 5 (1), Motala 35„
Motala lk 36, Norrköping 135, Ringarum 13, Rogslösa 4, Skänninge 17,
Vånga 1, Vårdnäs 3.
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Gotland: 11. Hejnum 4, Västkinde 7.
Öland: 9. Persnäs 9.
Småland: 832 (79). Almundsryd 28 (6), Byarum 2, Bäckseda 4,
Döderhult 18, Ekeberga 3, Fryele 11, Gryteryd 3, Gränna 13, Gränna lk
Göteryd 11, Hannäs 1, Hultsjö 4 (4), Jönköping 305 (8), Kalmar 15,
Kläckeberga 9, Känna 10, Linderås 16, Ljuder 8, Ljungby 3, Mönsterås
17, Norrahammars kpg 2, Norra Ljunga 7 (4), Norra Sandsjö 21, Nybro
38, Näshult 7, Nässjö 52 (32), Nässjö lk 13, Oskarshamn 14, Ryssby (i S.
Möre hd) 1, Ryssby (i Sunnerbo hd) 6, Skede 8 (8), Stenbrohult 1, Säby
Söderåkra 9, Södra Sandsjö 10, Södra Unnaryd 2, Tegnaby 5, Tingsås
2, Torsås 29, Tutaryd 1, Urshult 1, Vallsjö 19 (17), Vetlanda 9, Vetlanda
lk 10, Virestad 3, Värnamo 6, Västervik 27, Västra Ed 1, Växjö 22,
Älmhults kpg 11, överum 3.
Halland: 248 (9). Falkenberg 18 (8), Fjärås 5, Frillesås 9, Halmstad 20, Hanhals 9, Hishult 9, Knäred 7, Lindberg 4, Ljungby 1 (1),
Morup 10, Rolfstorp 5, Slättåkra 17, Slöinge 3, Stafsinge 10, Torup 3,
Träslöv 17, Tölö 9, Varberg 31, Veddige 28, Vessige 15, Årstad 1, Ås 3,
ölmevalla 14.
Blekinge: 196. Asarum 29, Backaryd 8, Eringsboda 4, Hällaryd
Jämshög 20, Karlshamn 4, Kyrkhult 44, Miällby 11, Mörrum 10,
Olofströms kpg 15, Ronneby lk 8, Rödeby 7, Sillhövda 10, Tving 25.
Skåne: 1 138 (34). Björka 7, Björnekulla 14, Bodarp 2, Brunnby
Ekeby 5, Eslöv 2, Everlöv 14, Everöd 1, Hofterup 7, Hälsingborg
210, Hässleholm 10, Hästveda 16, Hörby kpg 1, Ignaberga 5, Kristianstad 18 (1), Kvidinge 2, Köpinge 4, Landskrona 8, Loshult 17, Lund
6, Maglehem 4, Malmö 492, Onslunda 2, Ramsåsa 3, Rya 10, Räng 40,
Rörum 7, S:t Olof 5, Silvåkra 2, Simrishamn 15, Skivarp 29 (30), Skurups
kpg 10, Smedstorp 10, Stoby 7, Stora Hammar 19, Tjörnarp 2, Veberöd
1, Vinslöv 7, Vitaby 8, Vittsjö 3 (3), Vomb 1, Vånga 6, Väsby 8, Västra
Broby 2, Västra Karaby 5, Västra Karup 16, Västra Vram 21, Ystad
23, Åhus 11, östra Hoby 3, östra Nöbbelöv 15.
Hela riket: 7 668 (606 [därav ingifta ej tattare 14]).
Vid jämförelse av antalet tattare i olika städer kan man inte
undgå att fästa sig vid att Stockholm har så få tattare, 39 mot
t. ex. Göteborgs 720. Även om vi antar att man tar namnet
tattare i något olika betydelse i de bägge städerna eller att tattarna av någon anledning skulle ha lättare att som sådana undgå
uppmärksamhet i Stockholm än i Göteborg, så kan vi omöjligen
häri se den enda eller ens den viktigaste orsaken till den stora
olikheten i fråga om tattarantalet. Denna måste i stället ses i
samband med den inbördes skillnaden mellan landskapen eller
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länen i samma avseende. Ser man till det faktiska antalet kommer Göteborgs och Bohus län först med 1 043, därefter Malmöhus med 897, Värmlands med 761, Jönköpings med 525 och Älvsborgs med 455 tattare. Tar man hänsyn till antalet tattare på
tusen invånare, så blir ordningen mellan länen denna: Värmlands
2,8, Göteborgs och Bohus 2,1, Jönköpings 2,1, Malmöhus 1,7,
Hallands 1,6. Över 300 tattare finns det i följande län: Göteborgs och Bohus, Malmöhus, Värmlands, Jönköpings, Älvsborgs,
Västernorrlands, Kopparbergs och Gävleborgs. Om vi bortser
från Gotlands län, som bara har 11 tattare, är Södermanlands län
tattarfattigast med endast 60 eller 0,3 på 1 000 invånare. Stockholms län har ungefär 4 och Uppsala län 3 gånger så många tattare (236, resp. 186), men det förra hör ändå avgjort till de tattarfattiga länen. Det har 0,8 tattare på 1 000 invånare, Uppsala
län 1,3 på 1 000.
Av socialstyrelsens siffror framgår således att tattarna för
närvarande föredrar södra och västra Sverige samt Kopparbergs,
Gävleborgs och Västernorrlands län framför övriga delar av vårt
land. Medan den starka dragning vissa av våra städer utövar
på tattarna säkerligen är en ganska ung företeelse, torde deras
förkärlek för vissa landsdelar ha ganska hög ålder. Förmodligen
har de där haft i stort sett både bättre förvärvsmöjligheter och
lättare att när så behövdes undgå uppmärksamhet.
Motsvarigheter till våra tattare tycks finnas i alla länder.
När man t. ex. läser tyska arbeten om de lägsta befolkningsskikten i Tyskland stöter man ideligen på folktyper som visserligen går under andra namn men som förefaller att ha mycket
väsentliga egenskaper gemensamma med våra tattare. En del
av dessa tyska folktyper är zigenarbastarder, andra däremot
tydligen inte. Så t. ex. visade det sig vid en ärftlighetshistorisk
undersökning av medlemmarna av 438 familjer i en ostpreussisk
by, vilka av många hade antagits vara zigenare, att de med
mycket få undantag var asociala element som härstammade från
tyskar som hade slagit sig ner i den trakten omkring år 1770.
Enligt en av de mest verksamma tyska forskarna på detta område, R. Ritter, utgör dylika släkter ett särskilt människoslag,
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som han kallar det »jeniska».1 lit detta har han ägnat ett särskilt
arbete som han har givit just namnet »Ein Menschenschlag»
(Leipzig 1937). Där framhåller han (sid. 51) att »Die Vagabunden
alter Zeiten» inte skall betraktas som »verarmte, ins Ungliick
geratene oder entgleiste Biirger sondern als 'geborene Vagabunden', als Menschen von einem verhältnismässig einheitlichen
Gepräge», och i en uppsats »Die Asozialen, ihre Vorfahren und
ihre Nachkommen» (Fortschritte der Erbpathologie, Rassenhygiene und ihrer Grenzgebiete, V. Jahrg., Leipzig 1941), skriver
han sid. 154: »tiberall dort, wo asoziale Sippschaften den Behörden am stärksten zur Last fielen, und wo sich am ehesten
Persönlichkeiten fanden, die der Herkunft dieser Menschen
nachspärten, stellte es sich — ohne dass die Auktoren dies besonders beachteten — heraus, dass die meisten Asozialen nichts
anderes als Abkömmlinge der Vaganten sowie der Bettler- und
Gaunerbande frilherer Jahrhunderte und damit Angehörige des
jenischen Menschenschlags sind.» Ur »Ein Menschenschlag» vill
jag ytterligare citera följande: »Das charakteristische Merkmal
f iir die Glieder eines Vagantenschlages ist ihr Wandertrieb und
1) Tyska jenisch. Det motsvarande substantivet Jener är samma ord som
Gauner 'skojare'. I formerna juonner, Joner och med betydelsen 'spelare' är
substantivet känt sedan 1400-talet. Verbet hette då junen, jonen. Betydelsen 'bedragare' är belagd sedan mitten av 1500-talet. Formerna med g- beror på en ljudövergång j- > g- (Jauner > Gauner osv.) som har ägt rum
»in Teilen des Nordbair., Ostfränk. und Obersächs.». Fr. K. L. Weigand har
till förklaring av dessa ord hänvisat till det hebreiska jeinå (det nyhebreiska
jono) 'niederschlagen, bedrficken (z. B. beim Geschäft), betriigen, iibervortallen, iiberlisten'. Se t. ex. Weigands Wörterbuch I, Giessen 1909, sp. 632.
Senare har denna etymologi av vissa skäl ansetts för djärv, och i stället har
antagits att man bör anknyta till hebr. jowon 'grek' och 'jowonen »(falsch)
spielen wie ein Jonier». Jfr franskans grec 'falskspelare', 'bedragare', 'bondfångare'. Se t. ex. Triibners Deutsches Wörterbuch, hrsg. von Alfred Götze,
3. Band, Berlin 1939, sid. 31 f.
Vårt ord gynnare i de nedsättande och skämtsamma betydelserna 'skojare',
'skälm', 'filur', 'krabat' osv, har man tänkt sig utvecklat ur den i adresser
och tilltal vanliga användningen min gunstige gynnare eller gunsti(g) gynnare.
Se SAOB under Gynnare och Elof Hellquist„Svensk etymologisk ordbok,
uppl. 1, Lund 1922, sid. 212. Betydelselikheten och den formella likheten
mellan detta ord i denna betydelse och de tyska Jener, Jauner etc. är emellertid stora, varför man nog också torde böra räkna med tyskt inflytande.
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ihr Hang zu schmarotzender Lebensweise. Wenn einzelne Sippschaften und 'Kameradschaften' auch ihre Distrikte und bevorzugten Strichgebiete haben, in denen sie sich auf allen Wegen
und Stegen auskennen, so bringt doch ihr Umherziehen sie auch
mit anderen ihresgleichen in Beriihrung. Dies hat zur Folge,
dass unter den Vagabundengeschlechtern verschiedenster Gegenden und versehiedenster Rassen mancherlei verwandtschaftliche Verbindungen bestehen.»
»Jeniska» släkter har det funnits i alla tider och i alla länder,
i Europa alltså inte först efter det att zigenarna invandrade dit,
och sådana släkter kommer det att finnas så länge personer med
»jeniska» anlag gifter sig med personer med liknande anlag. Om
de däremot gifter sig med medlemmar av den hederliga bofasta
befolkningen så utblandas de »jeniska» anlagen hos deras barn,
och gifter sig dessas barn, barnbarn osv, endast med bofasta så
är släkten efter en tre fyra generationer i det närmaste fri det
»jeniska». Ritter stöder sina åsikter på en ärftlighetshistorisk
undersökning av över 20 000 ättlingar till ett »jeniskt» par som
levde omkring år 1700.
Ritter har också intresserat sig för zigenarna. I en uppsats
»Die Zigeunerfrage und das Zigeunerbastardproblem» (i Fortschritte der Erbpathologie, Rassenhygiene und ihrer Grenzgebiete, III. Jahrg., Leipzig 1939, sid. 5) framhåller han som gemensamt för zigenarna och »die jenischen Landfahrer» följande
egenskaper: »eine primitive Geistesverfassung, ihr nichtsesshaftes
Wesen, die Unfähigkeit, sich in organisch gewachsenes Gemeinwesen einzuordnen und das sich hieraus zwangsläufig ergebene
asoziale Verhalten.» Enligt hans mening (sid. 6) tillhörde zigenarna säkerligen pariakasten och var »nahe Verwandte der Wanderstämme ... die noch heute im Indus-Ganges-Gebiet als primitiver Saramler, Fänger und Wildbeuter, als Musikanten,
Gaukler und Geschichtenerzähler oder als Wahrsager umherziehen». Som jag tidigare har antytt förefaller mig en sådan uppfattning i flera avseenden tilltalande. Antar man att zigenarna
tidigare har tillhört de indiska folkens »jeniska» befolkningsskikt
uppdelar sig frågan om deras vandringar i två: frågan om deras
vandringsdrift och frågan varför de bröt upp från Indien och vand-
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rade mot väster och in i Europa. Svaret på den andra frågan
skall kanske huvudsakligen sökas i förföljelser som zigenarna utsattes för från de folks sida bland vilka de levde som parasiter,
men stora folkrörelser har måhända också spelat in. Vandringsdriften åter kan inte gärna ha påtvingats dem av andra folk.
Den blir ett problem för sig, eller rättare en del av en allmännare fråga: Varpå beror vissa människors och folks vandringsdrift? För det av Ritter gjorda antagandet tycks mig inte zigenarnas språk utgöra något hinder. Dess speciella likheter med
vissa längst i nordväst talade språks förefaller nämligen inte vara
flera och större än att de skulle kunna bero på en längre tids påverkan på zigenskan från det ena eller andra språket i dessa trakter, att jämföra med de påverkningar som rommani har rönt på
annat håll, t. ex. i de grekisktalande länderna.
Har zigenarna, som Ritter menar, vissa väsentliga egenskaper
gemensamma med de »jeniska» folklagren i de länder i vilka de
har invandrat så är det klart att om zigenare blandar sig med medlemmar av dessa länders »jeniska» folkskikt så skall också barnen ha dessa egenskaper, även om barnen i övrigt är till kropp
och själ varandra mycket olika. Då det nu är så att det stora
flertalet av de icke-zigenare som gifter sig med zigenare just tillhör de lägsta, de »jeniska» folklagren, har man alltså att vänta sig
att de flesta zigenarbastarder skall likna varandra i nämnda avseende. Inför följande yttrande av Etzler (sid. 126) är man följaktligen skyldig att fråga sig vad han avser med det uttryck
särpräglad och varaktig karaktär som han begagnar där:
»I Sverige smälte zigenarna så småningom samman med inhemska
element till den blandras av ganska särpräglad och varaktig karaktär, som fått övertaga namnet tattare.» Avser han därmed
lusten att vandra, att parasitera på den övriga befolkningen o. d.
så behöver inte zigenarna anlitas för att förklara dessa egenskaper hos tattarna. Samma särpräglade och varaktiga karaktär
skulle dessa ha om de antoges vara ättlingar av icke-zigenare
med »jeniska» anlag. Avser Etzler åter med det citerade uttrycket
något som uppstod först i och genom zigenares och svenskars
blandning med varandra, så förstår man inte hur detta har kunnat få varaktig karaktär. Vi kan nämligen inte räkna med att
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zigenarättlingarna har gift sig mera med zigenare än med svenskar.
Etzler utgår vid sin bedömning av tattarna från zigenarna.
Enligt honom var det, skulle man kunna säga, inte genom att
svenskar blandade sig med zigenare utan genom att zigenare blandade sig med svenskar som tattarna kom till. Dahlberg anför
mot Etzler det ofta påpekade förhållandet att zigenarna har försökt hindra blandning med andra folk genom att förbjuda och
bestraffa, under vissa tider mycket hårt bestraffa, zigenares giftermål med icke-zigenare. Emellertid behöver man bara betrakta
ett större antal fotografier av 'äkta' zigenare från olika länder
för att känna sig övertygad om att zigenarna är ett ganska uppblandat folk och förmodligen var det redan innan de kom till
Europa. Jag har därför svårt för att tro att det har varit av önskan
att hålla uppe rasen som de har velat förhindra blandäktenskap.
Likaså ställer jag mig tvivlande till Etzlers uppgift (sid. 162) att
tattarna sammanbindes med sina rasfränder genom »en utpräglad rasinstinkt». Vad det i bägge fallen rör sig om är väl helt
enkelt det att zigenarna, resp. tattarna på grund av sin ställning
utanför och mer eller mindre i strid med samhället endast förstår och känner förtroende och därmed mer eller mindre stark tillgivenhet för sin familj, sina släktingar och i svagare grad för
dem som de vet tillhör deras folk.
För närvarande tycks varken tattarna eller zigenarna ha
något emot att gifta sig med svenskar. I socialstyrelsens tattarinventering uppges (sid. 380) att av de redovisade 7 668 personerna 500 var gifta med icke-tattare. Av de hos Jacobsson (sid.
123) som gifta redovisade tattarna i Jönköping var 33 eller drygt en
tredjedel gifta med icke-tattare. Och om de zigenare som vi nu
har i Sverige och vilkas förfäder torde ha invandrat hit i olika
etapper under 1860-, 70- och 80-talen meddelar socialstyrelsen
i en artikel »Zigenarnas antal och levnadsförhållanden» i Sociala
meddelanden 1944 nr 2 sid. 124 att av de där redovisade 453
zigenarna var 33 gifta eller sammanlevde med icke-zigenare och
att 60 personer var endast halv- eller kvartszigenare. Det påpekas där också att tendensen till rasblandning mellan zigenare och
svensk tycks vara i stigande.
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Om zigenares och svenskars blandning med varandra i gångna
tider är det svårt att yttra sig, bl. a. därför att vi inte vet hur stor
vår gamla zigenarstam var. Förmodligen var den inte särskilt
stor. Emellertid torde man ha rätt att anta att zigenarna av de
psykologiska skäl jag nyss har anfört isolerade sig mer i tider och
bygder med svår förföljelse än då och där de behandlades jämförelsevis milt. Det vore av stort intresse att veta när ungefär
vår gamla zigenarstam upphörde att existera. Skulle Etzler ha
rätt i att de flesta av våra tattare är zigenaravkomlingar, då
måste det ha skett långt tidigare än man annars skulle vilja tro,
enär vid rasbiologiska institutets undersökning ingenting talade
för att det fanns zigenarblod i de tattare som blev undersökta.
I frågan »Tattarna — zigenaravkomlingar eller icke?» kan
tattarspråket sägas varken tala för eller emot. Hur man än ställer sig till denna fråga tror jag dock att man för att förstå hur
tattarspråket har blivit tattarnas inbördes meddelelsemedel bör
utgå från ett något så när rent zigenarspråk, talat av vår gamla
zigenarstam, och tänka sig detta språk så småningom påverkat
av svenskan därhän att det inte längre var zigenarspråk utan
svenska med inga eller få spår av rommanigrammatik men med
ordförrådet starkt rommanibetonat. En sådan utveckling förutsätter att zigenarna talade inte bara rommani utan också svenska och att fler och fler av dem började behärska det senare språket så väl att det kunde påverka deras rommani, eller också att
en del av de rommanitalande var ingifta svenskor och svenskar
som visserligen hade lärt sig rommani men endast bristfälligt
och att dessa rommanitalandes svecismer i ständigt ökande antal
trängde in i de andras rommani, eller slutligen att utvecklingen
gick fram efter bägge dessa linjer. I och med att rommani hade
övergått från verkligt zigenarspråk till svenska med rommanifärgat ordförråd erbjöd det emellertid inte längre några nämnvärda svårigheter för svenskar som av någon anledning kunde
vilja lära sig det. Sådana fanns det i de befolkningsskikt vilkas
levnadssätt och inställning till samhället liknade zigenarnas och
zigenarbastardernas. Det var de asociala icke-zigenare inom
landet som motsvarar det som Ritter kallar »Jener» och som i
Norge har fått namn som Meltravere, Skoiere och Småfanter.
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Om dessa norska skojare och deras språk berättar Sundt på ett
ställe (sid. 188): »Men der er en Omstxndighed ved dette samme
Sprog, som viser, at baade det og dermed Skoierfolket selv engang har floreret bedre her i Landet. Aarsagen tu, at Skoiermaalet er saa fattigt, er den, at Fanterne af denne Race i den senere
Tid have fandet sin Regning ved at lwgge sig efter Taternes noget
rigere rommani og derved for storste Delen have glemt sit gamle
rodi. Flere Fanter, som selv henregnede sig til denne fra Taterne
forskjellige Stamme, have i Samtale med mig vist sig fortrolige
med Tatersproget, men kun med Moie erindret enkelte Gloser af
Skoiernes eget Maal og saa sluttet med den Forklaring, at deres
Forxldre kunde meget mere deraf end de.»
Det ordförråd våra tattare nu använder består inte bara av
svenska ord och zigenarord utan också av bl. a. många ord som
de har gemensamma med t. ex. de norska skojarna och de danska
s. k. kältringarna eller nattmännen. I Danmark arbetade man
under 1800-talets första årtionden energiskt på att inlemma
nattmännen i samhället. De av dessa som inte ville vara med
härom gav sig iväg till Sverige och Norge och blandade sig med
tattarna där, menar Etzler (sid. 192 f.). Enligt honom var de
danska nattmännen stamfränder till de norska och svenska tattarna, hade med andra ord gott om zigenarblod i ådrorna, varför
blandningen mellan dem och de danska nattmännen gick lätt.
I samband med blandningen kom en mängd kältringord in i det
svenska tattarspråket. Till detta är att anmärka att Etzler inte
anger något egentligt skäl för sitt antagande att de ljuslätta
norska skojarna var zigenarättlingar. Av den omständigheten
att det i stortjuven Djos Per Anderssons år 1847 tillkomna förteckning över ord i det hemliga språk som han behärskade finns
få »ord av kältringkaraktär» drar Etzler den slutsatsen att ännu
vid mitten av 1800-talet endast ett ringa antal sådana ord hade
hunnit tränga in i vårt tattarspråk »ovanför Skåne». Det kan
vara en riktig slutsats men behöver inte vara det. Däremot
får man naturligtvis inte ta den ringa förekomsten av »kältringord» i Djos Per Anderssons ordlista som bevis för att våra tattare
på hans tid var mer zigenarlika än nu för tiden eller att det tidigare inte hade funnits några ljusa skojare i vårt land eller att
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de, om sådana funnits, inte kan ha haft något annat hemligt meddelelsemedel än rommani. De kan ju som de norska skojarna i
citatet från Sundt ha bytt ut ett äldre skoj arspråk mot rommani
därför att detta var ordrikare och smidigare utan att vara svårlärt. I kapitlet »Zigenarna i Sverige» vill Etzler ibland utan i
mitt tycke tillräckliga skäl se zigenare i de gamla lagarnas och
förordningarnas landstrykare. Några exempel. Sid. 53 framhåller
han att Karl IX var övertygad om »såväl zigenarnas som andra,
lösa, kringstrykande främlingars farlighet för hans egen och rikets
säkerhet». Lite längre ned samma sida nämner han en kunglig
förordning som föreskrev att undersåtarna vid rikets gränser
icke finge låta någon »fremmande, han må komma från hwad
ort han komme kan eller ware af hwad Nation han ware kan»
komma över gränsen längre än till närmaste gård utan att befallningsmännen underrättades. Till detta fogar Etzler, utan orsak som det förefaller mig, följande tillägg: »Ehuru tattarna här
inte särskilt utpekas, ha de givetvis varit åsyftade.» Sid. 75 omtalar han att rådet den 22 juni 1713 i en rundskrivelse skiljer
mellan »tartare och zigeuner» å ena sidan och »ett partie hächtmakare och trådragare» å den andra. Utan att jag kan finna det
berättigat tillfogar han här: »ehuru det otvivelaktigt var fråga
om samma slags folk». Sid. 58 f. anför han ett brev från ärkebiskop Laurentius Petri till kyrkoherde Johannes i Sigtuna.
Där heter det på ett ställe om zigenarna: »The giffua före, at the
äro aff Klena Egypten, hnilket icke annat är än lögn, ty the sågo
aldrigh Egypten, utan störste parten aff them äro skottar, jwtar,
baggar och än suenska, som sigh till them giffuit haffua, på thet
the slicht förbannat sielffzwold haffua måga.» Etzler vill ha dessa
skottar, jutar och baggar till »i Sverige kringströvande zigenarband som förut besökt Skottland, Danmark och Norge, och som
kanske talade dessa länders språk». Jag frågar mig varför de inte
kan få vara vad den förgrymmade ärkebiskopen säger att de är,
liksom de »suenska», som även Etzler låter vara vad de uppges
vara. Inte annat jag förstår menar ärkebiskopen helt enkelt det
att en hop landstrykare av olika nationalitet, svenskar, norrmän,
jutar och skottar; hade slagit följe med något zigenarband. Jfr
G. Bergman, Rotvälska, Stockholm 1931, sid. 16. Man kan järn-
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föra detta med det fjärde av de skäl för tattarnas utvisande ur
riket som prästerskapet anförde vid riksdagen i Örebro 1617: deras hop är alla skälmars, mandråpares, tjuvars, horkarlars, horors, kättares och lathundars tillflykt. Se Etzler, sid. 60.
Etzler förnekar inte att det fanns andra skojare i vårt land
än zigenarna och zigenaravkomlingarna tattarna, men han förmenar att de icke-zigenska skojarna strövade omkring som löshästar, utan följeslagerska och barn. »Inga andra lösdrivarelement torde regelmässigt ha dragit omkring flock- och familjevis.» (Etzler sid. 74.) Något direkt stöd för denna sin mening
har han dock inte givit, och emot hans antagande talar en passus
i en av Sundt sid. 80 ff. omnämnd berättelse som stiftsbefallningsmannen i Trondhjem år 1737 insände till regeringen i Köpenhamn. Han meddelar där att han har tagit en del landstrykare av olika nationalitet i förvar, bl. a. »et meget slemt
bestaaende af to Mandspersoner, 'der havde svffirtet sig som
Sigener' (3: Tatere) og et med dem folgende Kvindemenneske
med 5 Bom». Av Sundts redogörelse får man inte alls det intrycket att stiftsbefallningsmannen skulle ha uppfattat kvinnan och
de fem barnen som åtföljde männen som någon märkvärdighet
men väl att lagen var strängare mot de zigenska än mot de ickezigenska landstrykarna. De som zigenare svärtade männen bestraffades nämligen som verkliga zigenare (med dödsstraff),
förmodligen för att man ville statuera ett exempel som skulle
kunna avskräcka andra icke-zigenare från att låtsa sig vara zigenare. Att icke-zigenare svärtade sig så att de såg ut som zigenare kan väl inte gärna ha berott på annat än att zigenarna
ansågs kunna genom blotta utseendet injaga fruktan.'
1) I litteraturen om zigenarna stöter man på så pass många och från så
olika håll stammande uppgifter om sådan svärtning att de måste förutsättas
ha ett verklighetsunderlag. I exemplet ovan var det icke-zigenare som svärtade sig, men tydligen har också zigenare gjort det. För att förstå detta bruk
bör man känna till att zigenarna i ett flertal länder om sig sj älva använder
ord som betyder 'de svarta' eller 'de mörka'. Vanligast är kali eller någon
närstående form. Uttrycket kali 'de svarta' är alltså inte nedsättande. Richard
Liebich berättar anf. arb. sid. 21 att då han en gång i samtal med en zigenarkvinna uttalade sin förvåning över att hennes då endast några dar gamla barn
var så ljust i skinnet, blottade hon häftigt barnets korpsvarta hår och utropade
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I motsats till Etzler tror jag således att vi har haft, så länge
vi har varit ett folk, alltså långt innan zigenarna vandrade in i
vårt land, ett folkskikt av asociala individer utan varaktig stad
och utan längtan efter en sådan och att dessa var för sig, familjevis eller i flock strövade omkring i våra bygder och parasiterade
på den fasta befolkningen. Liksom denna ökade de i antal, genom födelser och genom tillskott av utlänningar av liknande
sinnesart, gycklare, 'artister' osv. Mellan dessa skojare och de
under 1500-talet och senare inflyttade zigenarna var av konkurrensskäl förhållandet säkerligen i allmänhet inte så gott, men det
besläktade levnadssättet och den lika inställningen till samhället förde dem dock i närmare kontakt med varandra. Korsningar
förekom och bastarder uppstod. De infödda skojarna lärde sig
av de utländska allehanda rotvälska ord, lämpliga att begagna
i samtal med yrkesbröder. Zigenarna förde med sig till Sverige
sitt eget språk. På sätt jag förut har antytt närmade sig rommani
så småningom alltmer svenskan och var till slut inte längre ett
zigenskt språk utan svenska med rommanifärgat ordförråd.
Redan förut men särskilt efter sedan detta stadium hade nåtts
var rommani vorden för skojarna ett lämpligt språk att låna ur.
Å andra sidan vandrade icke-zigenska ord över från dem som »rotade rodi» till dem som »racklade rommani». Till synnerlig hjälp
var naturligtvis härvid de skojare och zigenare som blandade sig
med varandra och som alltså hade släktingar i bägge lägren.
Genom blandningen utsuddades skiljelinjerna mellan de båda
triumferande: »Miro tschavo hi galo» (Min gosse är svart). Därmed ville hon,
menar Liebich, säkerligen med all rätt, säga ifrån att om han trodde att barnet
inte var av äkta zigenarhärkomst så bedrog han sig. För zigenarkvinnor med
— på grund av gifte eller lösare förbindelse med icke-zigenare — ljuslätt barn
kan det ha varit lockande eller i vissa fall — t. ex. för att undgå misstanke för
barnarov — nödvändigt att svärta det. Jfr strax nedan. Man svärtade sig med
sotet av fläsksvål eller med saften av växten Lyeopus europmus. »Dagclrivere
eller gavtyve, der vilde gaelde for Sigenere» skall ha använt den metoden uppger T. Dyrlund i Tatere og natmandsfolk, Köpenhamn 1872, sid. 319. I Nordisk familjebok, uppl. 2, del 17, Stockholm 1912, sp. 40 får man om Lycopus
europmus veta bl. a. följande: »Dess saft ger en vackert svart färg, af hvilken
zigenarna, enligt i södern gängse folkmening, begagna sig för att brunfärga
huden hos ljushyad° barn, som de bortröfvat. Detta skall vara orsaken till
benämningen zigenarört, som äfven tillagts denna växt.»
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grupperna alltmer och därmed flöt också betydelserna hos orden
skojare och tattare ihop. Detta behöver emellertid inte innebära
och innebar enligt min mening säkerligen inte heller att de ursprungliga zigenarna och de ursprungliga icke zigenska skojarna
sammansmälte så helt med varandra att det nu för tiden finns
zigenarblod i varje 'riktig' tattare. För Norges vidkommande
ansåg sig Sundt tvungen att för sin tid räkna med två olika slag
av landstrykare och parasiter på den bofasta befolkningen:
storvandringarna och småvandringarna, de förra zigenaravkomlingar, de senare ättlingar av norrmän och andra europeer. Skillnaden mellan Norge och Sverige har enligt min mening framför
allt varit den att medan i Norge språkolikheterna mellan de bägge
grupperna alltjämt mer eller mindre uppehålles -- se Ragnvald
Iversen, The Romany Language in Norway, Oslo 1944, sid. 13 ff.
— har de i Sverige hunnit utjämnas. Att Sverige skulle helt ha
saknat den ljusare gruppen som fanns i Norge och som funnits också
i andra länder kan jag omöjligt tro. I vilken utsträckning våra
nuvarande tattare har zigenarblod i ådrorna kan man, såvitt jag
förstår, inte komma till några säkrare slutsatser om med de
undersökningsmetoder Etzler har använt, utan endast, i den
mån sådana är möjliga, genom ingående antropologiska och genealogiska undersökningar av våra tattarsläkter, och — i och för
jämförelse — genom likartade ärftlighetshisforiska undersökningar
av de bastarder som uppstått till följd av svenskars blandning
med de under slutet av 1800-talet invandrade zigenarna och deras
avkomlingar.
Medan det finländska zigenarspråket nu för tiden tydligt
påverkas av finskan — se Paul Ariste i Annales litterarum societatis Esthoniee 1938: 2, Tartu 1940, sid. 206 if. — har det, som
särskilt Thesleff har påvisat, tidigare rönt mycket starkt inflytande av svenskan. Thesleff drar härav liksom av zigenarnas
vanligen svenska namn och av en del andra skäl, t. ex. det ringa
antalet lånord från ryskan, den utan tvivel riktiga slutsatsen att
de finländska zigenarna en gång kom till Finland inte över Ryssland utan från Sverige och till Sverige från Tyskland. Eilert
Sundt är av rakt motsatt mening. Enligt honom har flertalet
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zigenare kommit till Norge från Finland (och Ryssland). Se
hans Beretning om Fante- og Landstrygerfolket i Norge, Christiania 1850, sid. 72. Enligt Iversen, anf. arb. sid. 228 noten, skulle
Sundt som stöd för sin åsikt ha kunnat anföra förekomsten av
suffixet -tra i norsk och i litauisk rommani, vilket enligt Iversen
skulle kunna tala för en invandringsväg genom Östersjöprovinserna. Det enda litauiska exemplet på detta suffix är dock kelltra
'källare', lån från det tyska _Keller, och kelltra kan väl ha utvecklat
sig ur ett kellra oberoende av alla suffix. Etzler delar Thesleffs
uppfattning och menar dessutom att zigenarna i alla de nordiska
länderna har tillhört samma zigenarstam. Jämför att Miklosich
sammanför de i Norden talade zigenar- och tattarspråken under
den gemensamma benämningen den skandinaviska zigenardialekten. Av historiska skäl anser sig också Iversen böra anta att
zigenarna i gammal tid först kom till Sverige och därifrån spred
sig åt öster till Finland och åt väster till Norge. Emellertid har
vi all anledning förmoda att människor så rörliga, som zigenarna
är, i senare tid har färdats från det ena landet till det andra, t. ex.
från Finland till Norge. För att förklara de 2,4 0/0 finska lånord
som han har funnit i det norska tattarspråket räknar Iversen
med sådana flyttningar, men visar också på ett par andra möjligheter. En del av de finska lånorden skulle kunna vara övertagna,
menar han, från västgötaknallarnas språk som innehåller några
finska lånord, andra direkt från den finska som har talats i de
s. k. finnskogarna i Värmland och i motsvarande norska bygder
på andra sidan gränsen och som de norska tattarna gjorde bekantskap med på sina färder till och från Sverige. I detta sammanhang vill jag framhålla att det vore önskvärt att få närmare
utrett hur namnen finne och tattare förhåller sig till varandra i
västra Sverige. Jag citerar ur Bergstrands bok Tattarplågan
(sid. 14): »De gamla ute i bygderna tala ofta om finnar, finska
gubbar och finska käringar. Naturligtvis är det uppe i Värmland
rätt vanligt, att folk från finnsocknarna har strövat omkring som
tiggare, och helt säkert är det i uppteckningar från Värmland ofta
verkliga finnar, som omtalas. Men när det är fråga om berättelser från t. ex. Bohuslän och Västergötland, så måste i de flesta
fall ordet finne anses synonymt med tattare.»
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Etzlers åsikt att zigenarna i alla de nordiska länderna har tillhört samma zigenarstam, att de har talat samma zigenardialekt
och att resterna av denna, som han för övrigt kallar den »samnordiska», finns bevarad — se sid. 190 — i N. V. Dorphs arbete
De jydske Zigeunere og en rotwelsk Ordbog, Köpenhamn 1837,
denna hans åsikt kan jag inte finna tillräckligt grundad. Ordboken upptar omkring 500 ord. Av dessa är enligt Etzler ett 70-tal,
enligt Miklosich i Beiträge zur Kenntniss der Zigeunermundarten
III endast 63 och enligt H. P. Hansen i Natmxnsfolk og Kjx1tringer, Köpenhamn 1921-22, endast 50 stycken zigenarord.
Etzler uppger nu att Dorphs zigenarord med få undantag återfinns både i hans egen förteckning över tattarord (sid. 250 if.)
och i Sundts ordförteckning till »Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge». Av de 63 zigenarord som Miklosich anför
saknas 12 alldeles i Etzlers ordlista, av de återstående 51 ordparallellerna är några inbördes så olika att de inte kan eller bör
uppfattas som ordvarianter inom en och samma dialekt; exempel:
D(orph) bratrum 'broder', E(tzler) pral; D. deis 'dag', E. dives;
D. gottels 'socker', E. gullo, söt; D. murris 'mun', E. maj. De allra
flesta av de återstående orden återfinner man, det är sant, i
Etzlers ordförteckning, men då man återfinner dem också i andra
länders zigenarordlistor blir deras bevisvärde inte stort. Större
vikt skulle Etzlers resonemang ha haft om han hade kunnat visa
att många av zigenarorden i Dorphs ordbok till formen eller betydelsen eller i bägge avseendena sticker av mot orden i andra
förteckningar över zigenarord utom i sådana från Sverige, Finland
och Norge. Han anför 4 ord som han tänker sig vara av det slaget:
kangri 'tobak', Th(esleff) khandali 'snus'; D. hanj 'brunn', Th.
chani — Etzler skriver felaktigt hani —; D. lini 'pass, respass',
Th. lin 'Brief, Buch Schein', E. linder 'papper'; D. puur »Rompe»,
pur 'bakdel'. Enligt Etzler har dessa ord »karaktär av relikter
och icke av tillfälliga lån». Är det de enda möjligheter man har
att välja mellan? Vad det sista ordet beträffar är det det vanliga
zigenarordet pori 'svans'. I betydelsen »svansen (på häst)» förekommer detta hos Etzler i formen poria. Thesleff har det också,
under formen pöri och med betydelsen »Schwanz». Övergången
från betydelsen 'svans' till 'bakdel' som föreligger i Dorphs puur
3-45786 Sv. landsmål.
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och Etzlers pur har naturligtvis förmedlats av dubbeltydigheten
hos rompa, rumpa och ligger så nära till hands att den lätteligen
bör ha kunnat ske självständigt i Danmark och i Sverige. Vid
sidan av de nämnda D. lini 'pass, respass', Th. lin 'Brief, Buch
Schein' och E. tinder 'papper' har vi E. li/, -ar 'betyg, sedel,
-ar, handlingar av olika slag', Sundt anf. arb. /i/ 'Brev, Pas',
Ragnvald Iversen, »The Romany Language in Norway», Oslo
1944, /i/ 'attest, dokument'. Formen lit torde numera allmänt
anses vara ett substantiverat perf. part. med betydelsen 'skrivet
dokument': sanskr. likhita, prakr. lihita. Se John Sampson, The
Dialect of the Gypsies of Wales, Oxford 1926, sid. 194. Pott,
anf. arb. II sid. 339, och Viggo Brondal i Danske Studier 1923
sid. 119 anser formerna med -n (lin etc.) bero på dissimilation
(lil > /in). Utanför Norden är formen /i/ den vanliga men formen
lin förekommer också. I varje fall finns den antecknad från Galizien. Se Miklosich, «ner die Mundarten und die Wanderungen
der Zigeuner Europas VI, Wien 1876, sid. 12. Till Th. chåni
'Brunnen' och D. Hanj 'en Brond' har vi i zigenardialekterna på
kontinenten motsvarigheter både utan och med slutkonsonant
(hanig, hanik o. d.). Hos H. M. G. Grellmann, Die Zigeuner,
Dessau. und Leipzig 1783, sid. 223 finns ordet t. o. m. skrivet på
alldeles samma sätt som hos Dorph: Hanj. Däremot förekommer
det varken hos Etzler eller hos Iversen, och inte heller tycks
det finnas i någon av de mindre förteckningarna över norska och
svenska tattarord. Även om nu detta skulle betyda att inga norska och svenska tattare begagnar ordet medan det finns i Finland
och att döma av Dorph har funnits i Danmark, så får man enligt
min mening inte därav dra så långt gående slutsatser som Etzler
vill göra. Se i det följande.
Ordet kangri hos Dorph är enligt Brondal anf. arb. sid. 116
utvecklat ur khandali. De vanligaste benämningarna på 'snus',
t. ex. Th. nakkeskiro, E. nackepii, Su. och Iv. nakkipa, tyskt
zigenarspråks nakeskeri (tuvali), walesiskt zigenarspråks nakeskeri
betyder egentligen '(tobak) för nak', dvs. näsan. Ett annat ord
för 'snus' är tehuvalo songino i tjeckiskt zigenarspråk. Senare
sammansättningsledet i detta ord hör samman med ett i zigenardialekterna vanligt verb som betyder 'vara välluktande', 'dofta'
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men som också kan ha den speciella betydelsen 'draga upp i
näsan', 'snusa' (om tobak). Det substantiverade adjektivet
khandali hör samman med ett verb som i Norden förekommer i
följande former och betydelser: Th. khanda 'stinken', E. kanda
'lukta', 'osa', Su. kanla lugte ilde', 'stinke', Iv. kanja
Den av Brondal antagna utvecklingen av khandali > kangri får
vi väl tänka oss försiggången efter ungefär följande linje: kandali > kannali > kannali > kannari > kanri > kangri. Till formen står kangri närmast det norska kanla men det finns varken
något kangri eller kandali i förefintliga svenska och norska förteckningar över tattarord. I tyska zigenardialekter däremot träffar
man nära släktingar till det substantiverade adjektivet kandali,
t. ex. khandtii,
kåndeli, vilka skrivningar förmodligen
avser ett och samma uttal. Ordet som egentligen betyder 'ein
stinkendes Ding' uppges i en ordförteckning begagnas om 'der
Abtritt', i en annan om 'der Eingeweidewurm' medan det i en
tredje återges med »Aasgeruch». Då det till grund för Th. khandali
'snus' liggande verbet hos Thesleff har betydelsen 'stinka', 'lukta
illa', och då det vidare finns hos Thesleff ett annat ord för 'snus',
nämligen nakkesk7ro, frågar man sig, med tanke på det tyska
kandeli och dess betydelser, om Th. khandali möjligen har skapats
av antimatsnustuggare eller antisnusare eller om det skall uppfattas som en skämtsam benämning på matsnus eller snus att
dra opp i näsan, att jämföra med 'stinkadoros' o. d. om rökverk.
Till D. kangri tycks det däremot inte finnas några säkra släktingar
i de tyska zigenardialekterna. Miklosich i Beiträge zur Kenntniss der Zigeunermundarten III (Sitzungsberichte der Wiener
Akademie 1876) sid. 554 förmodar att betydelsen 'tobak' som
Dorph anger för kangri måste bero på ett missförstånd eftersom detta ord annars betyder 'kyrka'. Brondal menar emellertid
att man i stället för att anta ett dylikt oförklarligt upptecknarfel bör föra ihop kangri och khandali. Lustigt nog är det nu så
att 'kyrka' i ett stort antal tyska skojarspråk heter Duft. Se t. ex.
Engelbert Wittich och L. Glinter, Die jenische Sprache (i
Archiv fiir Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik, hrsg. von
II. Gross, 6. Band, Leipzig 1915) sid. 140 noten och där citerad
litteratur. En del forskare har — inte särskilt övertygande —
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sammanställt detta Duft med det ena eller andra av ett par hebreiska ord. Se Wittich och Giinther anf. st. H. Fischer i Schwäbisches Wörterbuch II, Tiibingen 1908, sätter det däremot frågande i förbindelse med doften av rökelsen i de katolska kyrkorna.
Hur nu ordet än skall förklaras är det ett egendomligt sammanträffande att å ena sidan det 'jeniska' Duft kommer en att tänka
på det tyska ordet Duft och å andra sidan zigenarordet för 'kyrka',
kangari, står formellt så nära vissa släktingar till ett zigenarverb
med betydelsen 'lukta', 'stinka' o. d. Finns här ett samband så
måste man anta att zigenarnas språk har varit det påverkande
och det 'jeniska' språket det påverkade, alldeles oberoende av om
zigenarspråkets etymologiskt dunkla kangari 'kyrka' har något med
dess ord för 'lukt' att göra eller inte. Har det funnits i den ena
eller andra tyska zigenardialekten dels ett kang( a)ri 'kyrka', dels
ett med substantivet kand 'lukt', 'stank' och verbet kand- 'lukta',
'stinka' sammanhängande ord kan gri i den allmänna betydelsen
'det med lukten', 'det med stanken', så bör en 'Jener' som blivit
bekant med dessa bägge ord ha kunnat komma på den idén att
kang(a)ri 'kyrka' fått sitt namn efter rökelselukten och så efter
zigenardialektens mönster skapat det 'jeniska' ordet Duft för
'kyrka'. I mig tillgängliga förteckningar över ord i tyska zigenardialekter har jag visserligen inte kunnat hitta något med kand
sammanhörande kangri, men det är inget avgörande motargument.
I engelsk rommani förekommer ett ord koygri 'tändsticka'.
Enligt vissa uppgifter skall det också kunna heta koygäl, kojgli.
I J.G.L.S. Ser. 3, vol. 8, sid. 128 förklaras det att ordet har fått
sitt namn på grund av att tändstickorna förr var förenade med
varann så, att de liknade en kam, och kam heter på engelsk rommani köygali, i andra zigenardialekter kangli o. d. I samma tidskrift Ser. 3, vol. 6 (1927), sid. 191 förnekar T. W. Thomson att
de äldsta tändstickorna var förenade på det angivna sättet och
påstår att tändstickorna har fått sitt namn koygri efter en Sir
William Congreve, död 1828, som uppfann bl. a. den s. k. congreveska brandraketen och de s. k. congreveska strykstickorna,
en mellanform mellan de äldre elddonen och de senare tändstickorna. Enligt Thompson skall dessa strykstickor på sin tid
ha sålts över nästan hela Europa under namnet »Congreve».
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Detta låter ju bestickande, men nu förekommer det i en engelsk
zigenarordlista som tryckts i J.G.L.S. Ser. 2, vol. 4, sid. 187 ett
congrogre som betyder 'svavel'. John Sampson menar i sina anmärkningar till ordet att dess första o är felskrivning för a och att
ordet till en början torde ha låtit kandi6gri, vilket skulle vara det
substantiverade genitivadjektivet till ett feminint substantiv khand
'stank'. Då det nu finns eller har funnits i tjeckisk rommani ett
ord kandypnaskeri med betydelsen ''svaveltändsticka' och då
detta måste vara bildat med suffixet -kero (mask.), -keri (fem.)
till en form av det abstrakta substantivet kandipen och detta i
sin tur av kand- 'stinka' och suffixet (i)pen, så kan vi och bör
vi kanske helst också se i de engelska »congrogre» och coygri en
med suffixet -keris biform -geri bildad avledning av kand, hur
vi än sedan skall tänka oss att congrogre och coygri först såg ut.
— Men om vi måste, resp. kan och kanske bör, anta att kandypnaskeri och congrogre, coygri är bildade med suffixet -keri, -geri,
så har vi också rätt att räkna med att ordet kangri tobak hos
Dorph är bildat med detta suffix. Går emellertid D. kangri inte,
som Brondal tänkte sig, tillbaka på ett k (h )andali, då måste det
finländska khandali 'snus' och D. kangri tobak vara tillkomna
oberoende av varann och kan inte användas som stöd för Etzlers antagande att vi i Dorphs ordlista har resterna av det »samnordiska» zigenarspråket bevarade. Inte heller har vi då i dem
att göra med ett »för Dorphs kältringar och de finska zigenarna
gemensamt ord, som icke upptecknats i övriga nordiska länder».
(Etzler sid. 189.)
De flesta som på senare tid har diskuterat kältringspråket i
Dorphs Ordbog uppfattar det som ett konstgjort tjuv- och lösdrivarspråk, som har utgått från det tyska 'Rotwelsch' och som
principiellt inte har någonting med zigenarspråk att göra och
aldrig har talats av zigenare. Häremot kontrasterar påfallande
Etzlers åsikt som lyder — se hans arbete sid. 195: »Jag upprepar
det: Dorphs ordbok bevarar med all säkerhet resterna av den
gamla samnordiska zigenardialekten i Danmark. De äkta zigenarelementen i denna hade råkat i stark minoritet, men samtidigt
hade dess ordbestånd i övrigt fått karaktären av zigenarspråk.*
Såvitt jag förstår kan detta endast tolkas så att enligt Etzler
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det danska kältringspråket var ett äkta zigenarspråk, som så
småningom visserligen degenererade och därunder tog upp allt
flera lånord, så att det med tiden hade långt flera sådana än zigenarord, men som samtidigt hade kraft att sätta sin prägel på
de inlånade orden så att det som helhet behöll sin karaktär av
zigenarspråk. Jag kan omöjligen finna annat än att Etzler här
för sin teoris skull gör kältringspråket långt mera likt zigenarspråk än det i verkligheten är. Vad skulle det vara som gav en
helhetskaraktär av zigenarspråk åt replikerna i den dialog på
kältringspråk som förekommer i slutet av Dorphs lilla bok, t. ex.
åt denna:
Han var nokket i tvis Jarms, men saa vilde han rot hunke multrumer
i Kitgen, saa nokked han Saster af hansnoses, heengtaris det paa ee
Oversinker sin Dvalling, og skoied omhor. [nokke taga, arrestera, fängsla;
tvis två; Jarm år; rot icke; hunke uppehålla sig, stanna; multrumer komparativ av multrum, mycken, mycket; Kitgen arrest, fängelse; Sastir
järn, handklovar, bojor; hansnoses han, honom, hans, sig; -taris ett ytterst
vanligt suffix som lägges till ord, särskilt substantiv och verb, för att
göra dem mindre genomskinliga för utomstående; ce best. art.; Oversinker
varje myndighetsperson; Dvalling dörr; skoie gå, bege sig, resa; omhor
bort, iväg]
Hur det danska kältringspråket och de norska och svenska
tattarspråken har uppstått och varpå deras inbördes likheter och
olikheter beror är frågor som jag för min del inte tror kan tillfredsställande besvaras förrän dessa språk har blivit grundligt
undersökta och jämförda med varandra och med motsvarande
språkarter på kontinenten. Etzler synes mig ha betydligt övervärderat — inte zigenarspråkets betydelse för tattarspråken men
väl zigenarnas betydelse för både tattarnas och tattarspråkens
uppkomst och utveckling. Givet är att det eller de zigenarföljen
som tidigast kom in i t. ex. Sverige kan ha kommit att spela en
mycket betydelsefull roll för zigenarnas och zigenarspråkets framtida utveckling i vårt land och i Norden för övrigt, men det är
självklart och framgår också av vad Etzler anför av de följande
århundradenas lagar och förordningar rörande zigenarna och tattarna att de äldsta zigenarföljena inte blev de sista som smög sig
in i vårt land. Av de nya följena kan ju en del ha varit av alldeles
samma stam som de äldsta, om nu dessa alla tillhörde en och
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samma stam, men andra kan alltför väl ha tillhört helt andra stammar som talade ett mer eller mindre avvikande språk. Och för
den fortsatta utvecklingen kan de ha betytt lika mycket eller
mer än de allra först inkomna zigenarna. Jag vill belysa vad jag
menar med ett par språkliga exempel och anknyter då till två av
de fyra nyss diskuterade ord som Etzler fäste en särskild vikt vid.
Vi minns att de norska och svenska tattarspråken saknar
det ord för 'källa, brunn' som Dorph meddelar i formen Hanj
och Thesleff i formen chani. I tysk rommani fanns, som jag påpekade, ordet (enligt Grellman, Die Zigeuner) år 1783 i formen
Hanj. Vid sidan av hanj anför Grellman Hanik. Han översätter
bägge med »der Brunn». Omedelbart före Hanj, Hanik i betydelsen 'der Brunn' har han hanj i betydelsen »die Quelle». Också
där upptar han ett annat ord med samma betydelse, nämligen
Foljasi, för vilket man har att hänvisa till ungerskt folyo 'bäck,
flod'. I modern tysk rommani förekommer enligt F. N. Finck,
Lehrbuch des Dialekts der deutschen Zigeuner, Marburg 1903,
följande ord för 'Brunnen, Quelle': fontana och hani, hanik, av
vilka det första är ett uppenbart lånord. Samma ord finns också
i det 40 år äldre arbetet Richard Liebich, Die Zigeuner, Leipzig
1863. För 'källa' har Liebich emellertid ytterligare ett ord, nämligen puwiakri panin lordvatten', och om hanig, haning ger han
den intressanta upplysningen att han visserligen har hört det
men att det varit obekant för de flesta zigenare som han tillfrågat. Hur skall det förstås? Hade ordet kommit ur bruk eller tillhörde måhända de zigenare som inte kände till det en stam som
aldrig begagnat det i betydelsen källa utan kanske talat om en
naturlig källa som puwiakri panin eller något dylikt och för
grävd brunn använt ett främmande ord? Att hani, som sammanhänger med ett zigenarverb som betyder 'gräva', inte finns antecknat som vare sig norskt eller svenskt rommaniord behöver
inte innebära att det inte alls förekommer och ännu mindre att
det aldrig har förekommit i norsk och svensk rommani, men det
kan betyda detta. I senare fallet kan man bl. a. anta att de zigenare som förde det med sig till Finland inte tillhörde samma flock
eller flockar som de som stannade i Sverige eller som fortsatte in i
Norge. Det andra ordet eller de andra orden jag ville dröja vid
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är pori(a) och pur. Då vi här har att göra med ursprungligen
samma ord, frågar man sig varför det förra ordet — (Th. pori
'Schwanz', E. poria 'svansen (på häst)' — har vokalen o, det senare
(D. puur 'Rumpe', E. pur 'bakdel') vokalen u? En jämförelse
med kontinentens zigenardialekter visar att o måste vara ursprungligare än u. Men är därför poria äldre än pur? Etzler har det
förra ordet antecknat endast från den tattarmeddelare som han
betecknar med bokstaven G. och som är född i Västernorrlands
län. Kan han ha fått ordet från finländska zigenare eller är det
en tillfällighet att Etzler inte har det antecknat från några andra
svenska tattare? Är u-vokalen i pur resultatet av en ljudlagsenlig utveckling av ett o> u eller har övergången framlockats av
betydelseöverensstämmelsen mellan pur i en äldre form por
och det vanliga ordet för 'bakdel': bul?
Mängder av frågor som dessa och andra rörande vårt tattarspråk måste vara gjorda och tillfredsställande besvarade innan
dess uppkomst och utveckling kan sägas vara ens någorlunda
klarlagda. Men tillfredsställande svar på frågorna står inte att få
utan undersökningar och jämförelser av det slag jag nyss angav.
Av sin önskan att finna argument för sin teori om tattarnas
och tattarspråkets uppkomst drivs Etzler ibland, inte annat jag
förstår, till för långt gående slutsatser. Sid. 189 t. ex. säger han
att »då främmande element upptagas i lösdrivar- och förbrytarspråk ligger regelmässigt deras huvudmassa inom betydelseområden som på ett eller annat sätt ha anknytning till kriminella
eller antisociala handlingar av något slag, polisförhållanden,
naturalia o. d.» I tattarspråket är däremot sådana ord ganska
sällsynta framhåller han. Om Etzler vill att vad han här säger
skall gälla också för gammal tid, så kan invändas att exempelvis
stortjuven Djos Per Anderssons i 3 (4) varianter föreliggande ordlista från 1840-talet över förbrytarspråk är relativt fattig på ord
rörande inte bara naturalia utan även kriminella handlingar och
sådant. Sid. 191 nämner Etzler att enligt Dorphs egna uppgifter
den rotvälska han ger prov på i sin ordbok betraktades som zigenarspråk av dem som talade den. »Det finns också goda skäl
att anta», fortsätter han, »att den sedan gammalt betraktats på
samma sätt av zigenarna och tattarna inom stora delar av den
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Skandinaviska halvön. Dessa ha nämligen i sin egen munart upptagit en mängd lån från danska kältringar.» Hur rimmar detta
med Etzlers egen och med tysken Liebichs påståenden — se Etzler sid. 246 och noten — att tattarna och zigenarna har säkert
öra för vad som är äkta tattar- eller zigenarspråk och noga undviker ord ur slang- och förbrytarspråk, ehuru de mycket väl förstå dem? Man tycker att det danska kältringspråket som hade
en sådan mängd av för våra tattare främmande ord borde ha gjort
dem mycket misstrogna mot kältringarna.
Att så många rommaniord har kunnat komma in i förbrytarspråk och slang beror enligt Etzler sid. 246 på lösmynthet från
tattarhåll. »Bland stammens alltid talrika förbrytarelement har
funnits folk som inte aktat språkhemligheten högt. I stort sett
ha dock tattarna varit stolta över och rädda om sin romani. Det
är inte så länge sedan det ansågs vara ett grovt förräderi att prisge
språket åt 'bönder' (d. v. s. folk utanför den egna stammen).
Den synpunkten lever för övrigt ännu mångenstädes kvar, särskilt i äldre tattargenerationer.» Dorph uppger, anf. arb. sid. 3,
att de danska kältringarna hade samma uppfattning. Det berättas där att mannen som röjde kältringspråket för Dorph blev
ihjälslagen av andra kältringar för att han hade förrått deras
språk. Emellertid är det inte bara tattare och zigenare som har
försökt strängt hemlighålla sitt språk. I den manuskriptvariant
av Djos Per Anderssons ordlista som finns förvarad i det Ridderstadska arkivet i Linköping ingår också något som där kallas
»Utdrag af Stråtahusl Lagen». Dess femte paragraf lyder: »Den
som till befäl yppar våra hemligheter eller språk hvad det vara
må, straffas med krom efter omständigheterna.» Kromstraffet bestod i följande: Den skyldige fick sätta sig på marken,
varefter han böjdes framåt och nedåt tills hans huvud kommit så
djupt ned mellan hans knän att en käpp kunde föras in under ena
knävecket, över hans nacke och ut på andra sidan under det
andra knävecket. I denna hårt krökta ställning fick han ligga
upp till två timmar, varunder enligt Sundts ordlista sid. 380 varje
medfånge kunde slå och sparka honom. En variant av Anderssons ordlista som finns publicerad i Journal of the Gypsy Lore
1) Hskr.: Streckhus.
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Society 1928 uppger att denne ansåg krom vara det strängaste
tänkbara straff och att han inte hade sett någon uthärda det
längre än allra högst en timme. Själv tycks han ha undsluppit
krom som straff för att han skrev ihop och överlämnade till myndigheterna sin ordlista över rommani, som han kallar sitt hemliga språk. Men han fick kanske sota för det på annat sätt. I
»En lifdömds Betraktelser öfwer Fånglifwet jemte en kort teckning öfwer Djos Per Anderssons (Dal-Pelles) sista dagar», Uppsala
1849, berättar nämligen utgivaren i en not till sid. 20: »Enligt
hwad fången för mig uppgifwit, har han, för detta förräderi [dvs.
ordlistan] mot sina kamrater, och i deras namn, utaf en fästningsfånge erhållit blodig vedergällning.» Sundt omnämner sid. 270
att Andersson skall ha länge vägrat att begära att av nåd bli befriad från dödsstraffet, emedan han väntade att han, om han åter
placerades bland andra fångar, skulle bli av dem pinad till döds
därför att han hade röjt deras språk.
För tattarna var rommani förr, säger Etzler sid. 246 f., av större
praktisk betydelse för sina nyttj are än nu. Det var det säkerligen även som förbrytarspråk, om också inte i allt av samma skäl.
Anderssons fängelserommani är för Etzler i mindre grad zigenarspråk än vad Dorphs kältringspråk är för honom, ehuru det senare ej kan uppvisa tillnärmelsevis så stort antal gamla zigenarord. Av vad jag förut har sagt torde vara klart att jag inte kan
dela denna Etzlers mening. Däremot medger jag gärna att tattarspråket sådant det framträder i Etzlers ordlista och språkprov verkar mer zigenarspråk än vad Anderssons fängelsespråk
gör. Jämför man emellertid i sin tur dennes ordlista med Arthur
Thesleffs »Stockholms förbrytarspråk och lägre slang 1910-1912»,
så visar det sig att den förra innehåller avsevärt många fler ord
av zigenarursprung än den senare. Därav vill jag dra den slutsatsen att det förbrytar- och lösdrivarspråk Andersson talade
hade stått under starkare inflytande av zigenarspråket än senare
tiders har gjort. Etzler understryker det av Thesleff i nyssnämnda
arbete påpekade förhållandet att intet annat sådant hemligt
språk torde kunna uppvisa så många zigenaruttryck som det
svenska. Som vi nyss såg menar Etzler att rommaniorden sipprat
ut i förbrytarspråket och slangen på grund av tattares lösmynthet.
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Jag undrar dock om man inte, särskilt för äldre tid, bör långt
mer än med vanlig lösmynthet räkna med det bland både fångar
och förbrytare i frihet förefintliga starka behovet av ett gemensamt, för myndighetspersoner i olika grader obegripligt meddelelsemedel. Antar vi det, då kan vi för äldre tider också räkna med
intresserad medverkan av verkliga zigenare, ty av bl. a. den historiska framställningen i Etzlers arbete framgår att många zigenare
måste ha haft rikliga tillfällen att på fästningar och dylika lokaler
dela lett med svenska olyckskamrater.
Ehuru den utgör som han själv påpekar »ett i väsentliga delar
obearbetat material» är Etzlers rommani-svenska ordlista, som
jag redan har framhållit, av stort värde. En brist, som den beklagligtvis delar med så många andra liknande är, att den inte
åtföljes av en svensk-rommani ordlista som helt kort registrerar
samma ord som den rommani-svenska men med de svenska orden
som uppslagsord. Det skulle inte ha behövt vålla mycket besvär
och den rommani-svaiska ordlistan skulle ha vunnit på det.
I anmärkningar till ordlistan ger Etzler bl. a. en del upplysningar
om tattarspråkets grammatik. Tyvärr har han, som han säger,
endast avsett att påpeka och belysa några karakteristiska drag
av mera allmänt intresse. Flerstädes i Etzlers bok talas det om
den stora skillnaden mellan det verkliga tattarspråket och förbrytarspråket. Sid. 245 t. ex. kallas sammanställningen av tattarnas rommani med lösdrivar- eller förbrytarspråket, som också
det ofta kallas rommani, fullständigt missvisande. Det förvånar
mig 'att inte Etzler under sådana omständigheter har känt det
som en plikt att klargöra varför sammanställningen är så missvisande och att demonstrera de stora olikheterna. För min del
måste jag bekänna att jag inte kan finna skillnaderna just genomgripande. Låt oss granska något av de 5 sidor rommanitext som
Etzler meddelar i sitt arbete. Jag anför först en dikt, som genom
varje strofs sista rad rent av kan komma en att tänka på sapfisk vers:
Vi trissade en bällven upre en kutti
dråm,
där trissade vi en buro, som ba oss
tradra om
vri pre dråmen.

Vi träffade en kväll uppå en
liten väg, där träffade vi en
'bonde' som ba oss vända (eg.
fara) om ute på vägen.
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Ja puckade te buron: Va pännar du
ditt fä,
ler vi ej tradra dråmen, bestämmer du
de mä
kärj a buro?

Jag sade till 'bonden': Va säger
du ditt fä, får vi ej fara vägen,
bestämmer du det med, usla
'bonde'?

Men buroen ble lacker, tromaniken
tilltog
å började å mängra me allt sitt friska
mod
pre miros dummo

Men 'bonden' blev arg, tog till
käppen och började att arbeta
med allt sitt friska mod på min
rygg.

Ja pänte då te mossjen: Må till me
ditt förslag
så du ej smickrar väj stan uti ett enda
drag
pre din truppo.

Ja sade då till mannen: Låt vara
med ditt tilltag, så du ej får
smaka (eg. smakar) kniven uti
ett enda drag på din kropp.

Ja snodde då min väj stan uti min
högra vasst
å började att mängra så lacksintheten
brast
pre dollo buro.

Jag tog då min kniv uti min
högra hand och började att arbeta så argsintheten tog slut hos
den där 'bonden'.

Men ja ble stråtad genast å sen te stillot förd,
där ja fick passja harga glan burobängen min
vri pre dråmen.

Men jag blev genast häktad och
sedan förd i fängelse där jag
fick sitta länge för min bonddrummel ute på vägen.

Vad skall man säga att tattarspråket i denna dikt egentligen
är för språk, zigenarspråk eller svenska? Det enda möjliga svaret är naturligtvis: svenska. Till jämförelse med språket i dikten
anför jag nu några meningar som stammar från samma tattare
som gjort eller åtminstone meddelat Etzler dikten:
— — en bällven ledde vi suta pre
ettnos kuttit kåto, å miro passjade
dre lo i ett kuttit kasjtvantra om
rattia. På miraskiron, när misnos
afte vri till lo, passjade lo å nassjtade tji ja pre. Lo kammade dabbat dommon av siro, när lo passjade siro. Ja bäcknade lo te merepar glan kuttiga lover. Vi råvvade

— — en kväll fick vi ligga på ett
litet ställe, och jag satte in honom
(dvs, hästen) i ett litet vedskjul om
natten. På morgonen, när jag kom
ut till honom, låg han och orkade
inte gå upp. Han hade slagit ryggen av sig, när han lade sig. Jag
sålde honom till slakt för en obetydlig summa (eg. små pengar).
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kutti lover, så vi pattjar att tjinna
en vavro gräj.
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Vi grät bägge två för vår goda hästs
skull. Men min hustru har skaffat
lite pengar, så vi tänker köpa en
annan häst.

En jämförelse mellan detta stycke och dikten visar att den senare är mera svensk än det förra. Skälen härtill kan vara flera;
i en del fall torde de snarast vara verstekniska. I prosastycket
heter 'fick' ledde (en bällven ledde vi suta), i dikten fick (där ja
fick passja harga), troligen för rytmens skull, ty jämför ler vi
ej tradra dråmen där den svenska verbformen får hade varit rytmiskt sett lika bra. 'Jag' heter i dikten uteslutande ja, i prosastycket ja men också miro och misnos. I annat sammanhang
använder samma meddelare för övrigt ytterligare en form, nämligen mander. Frånsett olikheter som dessa är språket i prosastycket och i dikten detsamma. Tattarspråkets grammatik är,
som jag förut har framhållit, i det allra mesta svensk: ordställning, substantivens genus (den- och det-genus), substantivens,
adjektivens och verbens böjning.
Av de för vårt tattarspråk »karakteristiska» drag som Etzler
anför (sid. 240 ff.) förtjänar ett par särskild uppmärksamhet av
det skälet att han antingen själv har missförstått fakta eller har
uttryckt sig oklart. Han uppger att en liten grupp maskulina
och feminina substantiv har flerstädes inom vår tattardialekt
bevarat sina ursprungliga genusändelser levande, t. ex. jucklo
'hund', juckli 'hynda' och puro 'gubbe', puri 'gumma'. Även adjektiven skall ibland enligt hans ord ha här och var behållit sina
genusändelser levande. Som exempel ger han roman° racklo
'tattarpojke', romani tjej 'tattarflicka'. Levande skall slutligen även
suffixet -pa vara: »brisjepå regn, dtickepå sjukdom, dtickalopå
sjukhus, råckrepå språk m. fl.» Substantiven på -pa är så pass
många att jag inte anser omöjligt att en tattare skulle kunna till
ett verb eller adjektiv bilda ett nytt substantiv med detta suffix.
Däremot betvivlar jag att han har någon känsla av olika genus
om han låter ett substantiv eller ett adjektiv ändas på -o eller
-i. Jag kan alltså omöjligen anse dessa ändelser levande, som
Etzler gör, vare sig i romano racklo och romani tjej eller i puro,
puri osv. De är reliktformer och ingenting annat. Vore de inte
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det skulle det inte kunna heta å ena sidan t. ex. sano mans jni
'fin kvinna', å den andra exempelvis mossjen honkar nangni 'man
nen är naken'. Formen nangni och ord som gas (för gavo) 'man'
'karl' och låcken (för låckon) 'länsmannen' tar Etzler som bevis
för att den skånska tattarstammen — exemplen representerar
skånsk rommani — alldeles förlorat känslan för genusändelsernas
innebörd, men varför göra det, då t. ex. sano om en mans jni
eller snårvalo 'snål' om en gaja 'hustru' inte enligt Etzler får gälla
som bevis för att också tattarna uppåt landet har förlorat den?
Såvitt jag förstår utgör frånvaron av genusskillnad vid tredje
persons personliga pronomen — han och hon återges båda med
lo eller med les jter, lester, lister — ett intyg om att tattarspråkets
substantiv- och adjektivändelser -o och -i inte skall uppfattas som
genusmärken. Även om man nu inte kan kalla de olika adjektivändelserna i t. ex. romano racklo och romani rackli levande, så
är de inte mindre intressanta för det — som relikter av vad som
en gång har funnits.
Det är mycket beklagligt att vi har så lite text på tattarspråk.
Vad Etzler meddelar skulle fortlöpande knappast uppta mer än
2 1/3 sidor i hans bok, och det som finns för övrigt skulle kanske
fylla en halv sida. Av text på norskt tattarspråk tycks det inte
finnas mera. Vad Sundt har att bjuda på i den vägen skulle fortlöpande gott rymmas på 1/3 sida. Iversen trycker av Sundts
texter, men då han inte fogar till några andra finns det väl inte
flera, om man bortser från ett antal meningar i M. J. MathiassenSkous »Paa Fantastien», Kristiania 1917. Att materialet är så ytterligt knappt är beklagligt, därför att man av det lilla som nu
finns tycker sig ana att ett fylligt textmaterial skulle kunna ge bl. a.
värdefulla glimtar av hur det kan gå till då ett språk förlorar sin
själ och övertar ett annat språks. Det tattarspråk Etzlers texter
exemplifierar är som sagt i de flesta fall till sin själ, sin grammatik
i allra högsta grad svensk, men det finns undantag. Jag citerar:
Me gonoa i rullan vi tradrar vri i Med säckar i vagnen far vi ut i bygtämm att sjaffra kutti ballvass å den för att skaffa lite fläsk och
långgast to våsjnosa gräj.
havre till vår häst.
Senslo tradrar vislos kere och ka- Sen kör vi hem och äter upp mabinen ka pre för å buroen vi senslo ten för av bonden tigger vi sedan
mangar mer.
mer.
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Ett stycke längre ned i samma meddelares uppteckning heter
det: Nu tradrar visnos vri i tåmmen 4 sjaffra ballvass å mass te
vinattan. (Nu far vi ut i bygden och tigger fläsk och kött till
julen.) Jämför vi denna mening med den första i det strax förut
citerade stycket, så finner vi att i bygden i den ena meningen återges med i tämm, i den andra med i tåmmen. Då substantiven
regelbundet tycks få svensk bestämd slutartikel i bestämd form,
är formen tämm påfallande. Skall den vara poetisk? Meningen
i vilken formen förekommer har liksom den följande delviS mer
vers- än prosarytm. Ena gången heter det med rak ordföljd:
Me gonoa i rullan vi tradrar vri i tämt och likaså för å buroen vi
senslo mangar mer, andra gången med omvänd ordföljd: Nu
tradrar visnos vri i tömmen och Senslo tradrar vislos kere. Hur har
den osvenska raka ordf ölj den uppstått? Poetisk? En egendomlig
ördställning har vi också i uttrycket och kabinen ka pre. Etsler
översätter detta med 'och äter upp maten' men verbformen ka
(inte kar) visar att det egentligen betyder '(för) att äta upp maten',
att det skrivna och alltså innebär ett uttalat 4 och att uttrycket
är byggt på alldeles samma sätt som att sjaffra kutti ballvass i
föregående mening och det lite längre ned anförda å sjaffra ballwass å mass te vinattan. Men varför den osvenska ordställningen
och kabinen ka pre 'för att maten äta upp'?
I några textbitar som Etzler anför från en annan tattare förekommer en språklig egenhet som bäst åskådliggöres genom ett
citat som kan ges på vanlig svenska:
Milde Gud vad regnar ute (naturligtvis lika med 'vad det regnar
ute'). Är kallt, mycket snö. Jag tänker på mina stackars barn. Gud,
de fryser. Tänk, har inte ved, är fattiga. Sorgligt sitta här, ha sina barn
och hustru ute. Har intet hem, får vara hos andra och bo hos andra.
Sorgligast är vara ensam. Får inte se eller tala med min släkt. Gud,
tänka på vara här lång tid, blir konstig i huvudet tänka på sådant. Tråkigt se järn för fönstren och på dörrarna. Är så som vi vore sålda till
(eg. på) fängelset lång tid. Gud så sorgligt. Vid (eg. på) min Gud, kommer inte hit mera, aktar mig en annan gång.
Är detta korta uttryckssätt och särskilt utelämnandet av pronomensubjektet en rent individuell stilistisk egenhet eller grundar det sig på tradition och i så fall svensk eller zigensk? Några
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svenska exempel på detta uttryckssätt kan jag anföra ur ett telegrafonsamtal — jfr min uppsats Naturligt talspråk i »Svensk stil.
Studier tillägnade Bengt Hesselman», Uppsala och Stockholm
1935.
Kunde du åka skidor kanske? — B. Ja nära på det. bårna åkte
spark och skidor fint dom gosse. — A. Oppi Falun? — B. I Falun . jaa . .
körde där opp ve gruvorna där på slaggdammen . där åkte dom skrisko.
Åkte i lärda» kväll klockan . halv sex.
A. . . du är ute och rör på dig mycket. — B. Jaa . men . snart gått
nu . börjar bli så kallt så.
Jag känner dock inte till att man någonstans i Sverige kan utelämna pronomensubjektet så oerhört ofta som Etzlers tattarmeddelare gör i de från honom stammande textstyckena. Skulle
hans utelämnande av pronomensubjektet möjligen kunna vara
ett av tattarna i vissa situationer använt traditionellt uttryckssätt, minnande om att zigenarspråken använder fristående pronomensubjekt i regel endast då det behövs för förståendet, i andra
fall nöjer sig med en personaländelse vid predikatsverbet,
Utom de diskuterade rommanitexterna har Etzler tagit med
i sin bok några tattarsägner på svenska, släktsägner som meddelats honom av samma tattare som han fick den förut citerade dikten av. Etzler framhåller att denne är en utmärkt berättare. I
en not till sid. 164 heter det bl. a.: »På grund av språkets enkla
klarhet och ämnets art får skildringen ibland nästan en fläkt av
isländsk släktsaga.» Att detta Etzlers omdöme är riktigt torde
följande berättelse visa (se Etzler, anf. arb. sid. 319).
En hemsk strid ägde en gång rum i Halland. Namnet på platsen
vet jag ej. Di stridande var en stam, som kallades för Daggarna och
fick sitt namn av att di alltid använde blydaggar, när di kom i slagsmål. Den andra parten kallades för di röda Björkarna. Björkarna var
ej av äkta stam. Sagan säger att di var avkomlingar av en bondhustru,
som följde med dem. Hon skulle varit rödhårig, och släkten, di mesta
av Björkarna, släktas på sin stammoder. Sanningen i detta stämmer nog.
Nå ja, Daggarna träffade dessa Björkar. Det skulle ha varit gammal
ovänskap mellan stammarna på grund av kvinnfolk. Di träffades på
ett gärde, där stod striden. Daggarna var fyra stycken karlar, och Björkarna var två, nämligen gamle Björk och dennes son Karl. Den äldre
Björk använde paraslo (sabel) och sonen använde väjstan (kniv).
Det blev en het strid en stund, men Björkarna tycktes segra. Då
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sprang en av Daggarna till sin skjuts och tog fram en dubbelbössa och
sköt ett skott på den äldre Björk. Men skottet tog för högt och träffade
på övre delen av huvudet och svedde av hår och skinn. Då skrek gubben
Björk till den som hade bössan: »Du kan ej sikta rätt, din usling, men
jag skall lära dig det!» och sprang närmare honom. Då riktade den andre
bössmynningen mot bröstet på Björk och tryckte av. Björk föll men
skrek på sin son Karl, att han skulle hämnas.
Då sprang sonen Karl fram till den som hade bössan, och där blev en
tvekamp på liv och död. Daggen slog med bössan och Björk skar med
kniv. Första hugget fick Daggen i underlivet, och di andra i bröstet,
så han föll och dog.
När Karl Björk såg att denne var död, gick han bort till sin fader
och sade till honom: »Jag har hämnats eder död nu, far.»
Då sade den döende till sin son: »Bra gjort, min son! Var ligger
han? Jag kan ej se honom!»
Sontn gick då bort och släpade den döde till sin fader och sade: »Här
är han, far!» Men gubben Björk kunde ej lyfta sitt huvud, så han kunde
få se sonens offer. Då lyfte sonen upp faderns huvud, så han kunde se
sin baneman död.
Gubben Björk sade: »Bra gjort, min son, du är guld värd.» Sedan
lade han igen ögonen och var död.
Skildringen utgör ett exempel på släktfejd. Enligt Etzler (sid.
162 ff.) är denna art av strid mycket vanlig bland tattarna. Han
jämför med korsikanernas vendetta. Men varför söka så långt bort?
Tattarnas viktigaste vapen är kniven, på svenskt tattarspråk tjur«
eller vejstan. Den kommer till användning i strider på liv och död
som i den anförda berättelsen men också i mindre allvarlig kamp
och i vapenlek. »Kärleken till kniven är stark och ursprunglig
hos rasen», uppger Etzler. »Redan tidigt börja pojkarna öva sig
i hugg och parader samt förvärva småningom en högt uppdriven
knivteknik, som hjälper dem att tillfoga sina motståndare stora
och blodiga sår utan att skära dem till döds.» (Sid. 163.) »Den
krigiska attityden är typisk för tattarna även i deras förhållande till
sina bästa vänner och nära släktingar. Det har av en tattare sagts
mig, att medlemmar av hans folk inte gärna bli riktigt såta vänner,
innan de med kniven i hand 'prövat hjärtelaget' på varandra.
Knivkampen förekommer alltså vänner och släktingar emellan
som ett kurageprov och en populär umgängesform, där avsikten
icke är att tillfoga allvarligare skador, även om så, ifall berusningen är stor och olyckan är framme, någon gång sker.» (Sid. 164.)
4-45786 Sv. landsmål.
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Djos Per _Andersson varinte.tattare. men_kände också han. till
knivens »rätta» bruk, att döma av bl. a. redogörelsen — i »Testamente från stupstocken», Uppsala 1849 — för hur han kom att
mörda en av sina vaktare. Där läses sid. 67: »Händelsevis kom jag
att taga med handen uti min råelrficka och då jag der, i stället för
snusdosan, som jag sökte, fann den omnämnde knifwen, fattade
jag beslutet att med densamma skära Widlund i ansigtet så, som
fångar i min belägenhet bruka göra med kitsliga fångvaktare, för
att såsom sådane utmärka dem till rättelse för andra fångar. Jag
tog derföre nu obemärkt knifwen i högra handen, så att bladet satt
åt tummen ett litet stycke utanför den tillslutna handen, gick på
sidan om Widlund, som stod mig helt nära och förde handen,
deruti jag hade knifwen innesluten, upp emot Widlun.ds ansigte; men som jag tyckte mig icke hafwa träffat honom, helst
jag icke förmärkte något blod rinna, tilldelade jag, utan att
förändra knifwens ställning i handen, ögonblickligen deref ter
Widlund några skärningar i ryggen emot ena axeln. Nu först
märkte jag att Widlund var sårad i ansigtet och ångrade mig
genast. . .»
Om Andersson verkligen höll kniven så som han här uppger
är ovisst. Jag har genomgått kämnärsrättens protokoll över
rannsakningarna med honom angående överfallet på Widlund,
och av dem framgår det att inget av vittnena hade sett hur Andersson höll kniven när han med den i höger hand »högg» Widlund
i ögat, att han, när han övermannades och godvilligt lämnade
ifrån sig kniven, hade hållit denna enligt två vittnen med bladet,
enligt två andra vittnen med skaftet åt tumsidan och att det ena
av de två förstnämnda vittnena, för övrigt det som hade fått ta
ifrån honom kniven, hade observerat att han då hade den i
vänster, inte i höger hand. Ett par vittnen påstod att Andersson,
när han tillfogade Widlund hans sår, högg uppifrån och ned.
En doktor Söderbom vittnade emellertid att »såret i ögat tillfogats med hugg rakt in i ögat, varemot såren i ryggen antydde
att de woro skurna». Hur Andersson faktiskt höll kniven är
dock för oss på sätt och vis av mindre intresse än hur han höll
den enligt egen utsago. Om han i verkligheten höll kniven med
skaftet åt tumsidan så uppgav han naturligtvis det motsatta
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knivgreppet därför att han ville ha rätten att tro att han inte hade
velat tillfoga, Widlund något verkligt allvarligt sår. Av samma skäl
framhöll han för varje gång att de vittnen hade misstagit sig som
menade att han hade hållit kniven med skaftet åt tummen, och
han begärde vid ett tillfälle att få särskilt antecknat till protokollet att »efter hs omdöme är det en wäsentlig skilnad mellan
hugg och skärningar; och till detta sednare slag wille han hänföra
det af hoo mot Widlund föröfwade wåld».
Beskrivningen av hur Andersson höll kniven när han sårade
Widlund ledde ögonblickligen mina tankar till Molins »Bältespännarna». Dess bägge kämpar håller kniven på samma sätt som Andersson höll sin. Av K. G-. Westmans uppsats Bältespänning
(Saga och Sed 1943, sid. 176 ff.) framgår att den del av knivbladet
som — efter överenskommelse kämparna emellan — inte skulle
få gå in i motståndarens kropp omvirades med läderremmar eller
hindrades av tummen från att delta i, skärandet. Den senare metoden finns beskriven i den år 1710 avlidne regementskvartermästaren Peter Rudebecks redogörelse för hur bältespänningen
gick till i Småland. Han skriver — se Westman anf. arb. sid.
176: ». . . och begynte dhe merkia på knifven, huru långt in dhe
skulle sticka hvarandra och höllo fast tummelfingret på dhet
stellet så at han intet lengre i kroppen ingå kunde.» Den ursprungliga anledningen till att man höll kniven med bladet åt
handens tumsida måste ha varit den att man på detta för en i
knivskärning inte särskilt insatt persons uppfattning något tafatta sätt att slåss med kniv kan beräkna djupet på de sår man
tillfogar motståndaren. Med bältespänning bröst mot bröst
eller — se Westman sid. 183 — rygg mot rygg har detta sätt att
hålla kniven såtillvida ett samband att det bör komma särskilt
väl till pass i dylik strid eller vapenlek.
Av vem hade Djos Per Andersson lärt sig att hålla kniven
med tummen på bladet? Av svenskar, av tattare eller av zigenare?
Är de sistnämnda framstående slagskämpar, skickliga med kniven? Jag har sökt efter upplysningar härom i den tryckta zigenarlitteraturen och också hittat en del. Liebich berättar i
»Die Zigeuner» sid. 92 f. att zigenarna, hetlevrade som de är, lätt
råkar i tvist med varandra och att dessa tvister inte sällan ut-
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mynnar i blodiga slagsmål. I dessa deltar inte bara karlarna utan
också under gälla skrik kvinnorna och barnen, ibland t. o. m.
hundarna. När striden, under vilken även kniv kan komma till
farlig användning, väl är över, är friden snart alldeles återställd
och man tänker inte vidare på orsaken till tvisten. Zigenarna är
nämligen inte hämndlystna utan godmodiga och försonliga. Enligt Liebich förekommer ibland formlig utmaning till tvekamp.
Denna tillgår så att de båda kämparna tar av sig klädesplagg som
lätt skulle kunna bli förstörda under striden, ibland tar de t. o. m.
av sig skjortan, sedan ställer de upp till kamp i kretsen av hela
zigenarföljet och så utkämpas striden »mit Hand und Arm, mit
Faust und Fuss, mit Messer und Dolch». Hos Grellman, »Die
Zigeuner», Dessau und Leipzig 1783, finns sid. 121 en beskrivning
på ett zigenarslagsmål: Inför mängden av åskådare, ju större
dess bättre, far antagonisterna ut i skällsord mot varann, spottar
och kastar jord och sand på varandra, får tag i käppar och knölpåkar och slår omkring sig med dem i luften, springer emot och
från varandra under de förfärligaste hotelser och miner men utan
att göra varann egentligen illa. Under tiden gråter barnen, och
de skrikande kvinnorna försöker att med våld få sina karlar bort
från stridsplatsen. Rätt vad det är slutar dessa av sig själva
och gå »stolz aus einander, als hätten sie die grössten Heldenthaten ausgelibt». Om zigenarna i Ungern och Siebenbärgen berättar
I. H. Schwicker i »Die Völker Österreich-Ungarns», 12. Band,
Wien und Teschen 1883, sid. 136: »Streit und Händel sind unter
dem Volke häufig, weshalb man in Ungarn von zanksächtigen
Eheleuten sagt: 'Sie leben wie Zigeuner.' Zu eigentlichen Thätlichkeiten kommt es seltener, obgleich der Lärm bei ihren Conflicten oft das Äusserste besorgen lässt.» Likartad uppfattning
har H. von VVlislocki om zigenarna i Siebenbärgen i sitt arbete
»Vom wandernden Zigeunervolke», Hamburg 1890. Det heter
där sid. 196: »Vom Fluch bis zur Thätlichkeit giebt es bei den
Zigeunern nur einen Schritt. Da mischt sich der Eine oder der
Andere in eliese gemäthlichen Neckereien, und auf Ja und Nein
ist das allgemeine Handgemenge in vollem Gange, das erst mit
dem ersten Blutvergiessen ein stilles Ende nimmt; denn der Zigeuner kann kein Blutvergiessen ansehen, daher endigt auch jede
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noch so arge Schlägerei sofort, sobald der erste Blutstropfen sichtbar wird, und Waffenstillstand tritt ein.»
Som synes tyder inte dessa skildringar på någon särskild
glädje hos zigenarna åt regelbestämda strider eller åt slagsmålet
för slagsmålets skull. Muntliga förfrågningar hos kriminalmän och
hos zigenare har gett mig samma intryck: att zigenaren väl kan
ta till kniven men att han gör det endast i plötslig ilska, inte efter
på förhand uppgjord plan. En ryska som har varit länge gift
med en svensk zigenare och som större delen av sitt liv har deltagit i zigenares vandringar svarade mig på frågan om zigenarna
gärna slogs med kniv: »Nä, dom ä snälla. Förståss kan dom slåss
— med knytnävarna, med käppar och så där, men om en liten
stund så ångrar dom säj och då gråter dom och då ber dom:
'Ja va dum, du ska förlåta mäj!' Och så ä dom sams. Nä, dom ä
snälla. Men tattarna dom ä hårda, micke, micke hårda. Zigenarna dom ä mjuka, dom ä inte som tattarna.» Något som liknar vad Etzler berättar om tattarnas kärlek till kniven och deras
skicklighet i dess bruk har jag varken läst eller hört om zigenarna.
Hur tattaren håller kniven i strid och stridslekar upplyser inte
Etzler om, men att Djos Per Anderssons sätt att hålla den inte
är okänt för dem framgår av följande som en kriminalkonstapel
i Uppsala har berättat för mig. Polisen hade haft att göra med
två tattare som varit i slagsmål med varandra. Den ene hade
med kniv tillfogat den andre djupa sår i halsen. Denne var ursinnig men inte över såren utan därför att hans motståndare inte
hade hållit kniven på rätt sätt, inte med tummen på bladet så
att han hade kunnat beräkna hur djupt han skar. Att tattarna
skulle ha lärt sig den knivskärningsmetoden av zigenarna verkar
mycket lite troligt. Med all sannolikhet har vi här i stället att
göra med en gammal svensk och nordisk (germansk?) sed att föra
kniven i strid eller viss slags strid, en sed som andra svenskar
tycks ha lagt bort men som av allt att döma ännu begagnades av
bältespännarna. För belysning och jämförelse fäster jag uppmärksamheten på ett par scener i George Borrows självbiografiska
roman Lavengro. I den sena upplaga, tryckt i London 1904,
som jag har till hands, berättar sid. 438 en engelsk zigenare vid
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namn Petulengro för Borrow om en annan zigenares strid med
en engelsman »in the old Roman fashion». Hur denna gamla
zigenska stridsmetod var beskaffad framgår av hans ord: »fradgan
stod honom om munnen och ögonen brann, och han bet och sparkade och skrek som en vildkatt». På nästa sida utmanar Petulengro sin vän Borrow, därför att denne indirekt kommit att bli
orsak till att Petulengros svärmor hade hängt sig. Petulengro
hade visserligen tyckt mycket illa om gumman, som var en riktig
satkäring och som bl. a. försökt med gift ta livet av Borrow och
andra, men han ville inte att det skulle sägas om honom att han
utan att förut ha erhållit gottgörelse reste omkring i landet med
den som — om också utan egen skuld — hade vållat hans svärmors död. Striden som följde hade formen av en boxningskamp ut an handskar, utkämpades alltså absolut inte efter en
ursprungligen zigensk metod. När Petulengro efter en halvtimme
ansåg sig ha konstaterat att Borrow, som hade hunnit bli ganska
blodig, slogs sämre utan än med handskar, avbröts kampen, och
sedan de två hade tagit igen sig något på ett värdshus, meddelade
Petulengro att om Borrow ville följa med honom till hans läger
och bli som en av dem, »a Rommany chal», så skulle han få Petulengros ogifta svägerska till hustru.
I Svenska akademiens ordbok och likaså i tredje upplagan av
Nordisk familjebok, Stockholm 1925, betvivlas det att bältespänning någonsin har förekommit i Norden, eftersom domböckerna aldrig, så långt tillbaka de än går, omtalar någon tvekamp under denna form. Westman, anf. arb. sid. 184, anser
emellertid inte domböckernas tystnad avgörande. Liksom Hylk5nCavallius i Wärend och wirdarne inordnar han bältespänningen
si de envigsformer, som efter särskild 'maning' utkämpades
ursprungligen alldeles utanför och sedan mer eller mindre utanför rätta och som förekommo på 1600-talet». Och han tillägger: »Överhuvudtaget framlevde i äldre tider allmogen sitt
liv till stor del utanför domstolarnas rättstillämpningsområden.
Inte minst gäller detta dessa avlägsna bygder [de småländska
och blekingska], där mycket hände, som aldrig kom inför tinget.
En av huvuduppgifterna för den svenska rättshistorien är i själva
verket att Rkildra, hur domstolarna under sin domvärjo lägga
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alltmera av den enskildes levnadsförhållanden.* Också andra
forskare, både norska och svenska, har visat sig ovilliga att uppfatta bältespänningen blott som romantisk tankelek. De norska
och svenska beskrivningarna på bältespänning är också sådana
att man har svårt att tro att alltsammans skulle vara uppdiktat,
sakna allt verklighetsunderlag. Enligt Bengt Nordenbergs beskrivning och teckning av den blekingska bältespänningen (se
Westman sid. 180 f.) kämpade de bägge stridande rygg mot rygg
med knivar som hade bladet till en del omlindat med remmar.
Molins bältespännare som kämpar bröst mot bröst och håller
högra tummen ett stycke upp på knivbladet överensstämmer med
den äldsta beskrivningen på bältespänningen, den som gjordes
av Peter Rudebeck (t 1710). Det förefaller mig som om det som
här har sagts om tattarnas strider och stridslekar skulle vara ett
indirekt bevis för bältespänningens sannolikhet. Bältet saknas
vid de förra men i övrigt är likheten stor.
I min föregående framställning har jag oupphörligt utgått
från och. återkommit ,till,Etzlers avhandling Vad jag har sagt
vill jag emellertid inte därför ha betraktat som något slags recension av detta arbete. Jag har endast dröjt vid ett och annat
av det jag har särskilt fäst mig vid under läsningen av Etzlers
bok. De frågor som den har fått mig att ställa skulle jag gärna
ha velat ha besvarade, men jag hoppas att hans avhandling skall
väcka det vetenskapliga intresset för våra tattare, så att även
sådana sidor av deras natur, deras liv och leverne, deras traditioner och språk som han har behandlat knappt eller inte alls,
blir med tiden tillbörligt beaktade.

H. F. Feilberg og N. E. Hammarstedt.
En lille Brevveksling.1
Av GRETE JACOBSEN.

H. F. FEILBERG blev fodt 6. August 1831, og da han var tre
År gammel kom han til Ribe, hvor Faderen blev Prxst; fra sin
tidligste Barndom folte han sig derfor knyttet til denne Del af
FEedrelandet, hvor han korn til at henleve det meste af sit lange
Liv og på nwrmeste Hold oplevede den sejrrige Tre-Årskrig 1848-50 og Nederlaget 1864. Han blev Student 1849 og tog 1855 teologisk Embedsexamen. Året efter blev han — kim 25 År gammel
— ordineret til Prwst i Store-Solt i Mellemslesvig — sin AdmisPrxdiken måtte han holde på Tysk!
Det var en svxr Tid, han gik ind til; Sproget gjorde det vanskeligt, og Menneskene gjorde det vanskeligt. Feilberg måtte
arbejde hårdt, for blandt Befolkningen at vxkke Forståelse for
det danske Modersmål; de Mennesker han levede iblandt var
jwyne Folk, Almuen i egentligste Forstand, og de havde såre
vanskeligt ved at vwnne sig til det danske Rigssprog.
I 1858-63 var han Sogneprxst i Flensborgegnen. Her stiftede han eget Hjern (giftede sig 1860) og levede nu et moget nwrt
Samliv med Egnens Bonder; det er i disse År, han modnes til
1) Under mit lange Ophold i Stockholm 1944-45, hvor jeg fandt en så
g2estfri Modtagelse på Nordiska Museet, fik jeg Lejlighed til at gennemgå en
Del af Arkivets danske Brevsamling, og adskillige interessante Ting kom derved frem i Dagens Lys. Blandt disse må fremhaaves en samlet Brevrmkke
fra den gamle Folkemindeforsker H. F. FEILBERG, skrevet til hans svenske
Kollega N. E. HAMMARSTEDT. De tilsvarende Breve fra Hammarstedt til
Feilberg viste sig at vTre bevarede i Dansk Folkemindesamling. Ved Imodekommenhed fra denne og fra Nordiska Museet skal i det folgende den smukke
dansk-svenske Brevveksling meddeles.
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Forfatter og hans forste Bog (se nedenfor) udsendes. Men så
kom Nederlaget 1864 og dermed tunge Tider. Feilberg fik sin
Afsked og måtte ophxve sit Hjern; i de folgende fem År forte
han en ret omskiftelig Tilva3relse, dog levede han fire År i Odense,
hvor han virkede som Lfflrer ved forskellige Skoler. Endelig i
1869 fik han Prfflstekald i Brorup lige Nord for den nye Grmnse,
og her begyndte han atter at arbejde videnskabeligt. I 1876
kom han tul Darum og i denne Egn, som han fra Barndommen
havde vret fortrolig med, henlevede han nu sine Manddomsår
indtil han 1892, på Grund af Sygdom tog sin Af sked og bosatte
sig i Askov, hvor han dode 8. Oktober 1921.
Man skulde, når man ser den lange ~le Vaarker, Feilberg
har udgivet, tro, at hans eneste Interesse var Folkeminder og
Sprog. Men det var det langtfra. Fra Barnsben interesserede
han sig levende for Botanik og Zoologi, og da han under sin Lxrertid i Odense traf Zoologen J. C. Sehiodte, som han blev 'mut
knyttet tu, skal han have udtalt, at det var en Lykke, dette Bekendtskab blev gjort så sent, idet et Mode på et tidligere Stadium
af hans Liv kunde have drevet ham fra Folkemindeforskningen
over i Naturvidenskaben. —Hans Ha3nder sad også, hvor de skulde.
Som alle Bom havde han vret interesseret i Mekanik, og hans
Sporgelyst var stor; under Ribes Besfflttelse havde han således
på sit dårlige Tysk spurgt Soldaterne ud om, hvordan Låsemekanismen på deres Gevxrer var indrettet; Interessen for Mekanik
holdt han ved Lige Livet igennem; når han sommetider vilde hvile
sin Hjerne gik han ind tul sit Drejelad, og dette hans Fingersnille
gik der Ry om, ikke blot i hans eget, men også i Nabosognene.
Herom fortxller Lffirer P. J. Nielsen: »En Dag kom en Skrffldder
fra Vilslev ind tul Feilberg. Han begyndte at tale om, at han
gerne vilde bede Prwsten om en Tjeneste. 'Kunde De ikke gå
tul Deres egen Prwst, min gode Mand', siger Feilberg. Nej, det
havde denne aldeles ingen Forstand på. Men han var ikke meget
for at sige sit 2Erinde, for det var sådan noget samt noget at komme
tul en Praest med. Omsider rykkede han ud med Sproget, at Priesten kunde da vel ikke hjffllpe ham med hans Symaskine, som slet
ikke vilde makke ret. Og Feilberg satte Maskinen i Stand, og
glad og taknemmelig blev Skrwdderen.»
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Feilbergs Forfattervirksomhed fik en tilfx1dig Start. I Vinteren
1859-60 var der Prxstekonvent, og man diskuterede da en Artikel i »Slesvigske Provineialefterretninger» om Befolkningen på
den mellemslesvigske Slette. Feilberg kritiserede Afhandlingen
og mente, at han — der fra Barnsben havde vret knyttet til
de jydske Bonder — kunde have gjort det meget bedre. »Så
skriv», opfordredes han til. Og han skrev. Det blev til hans forste Bog »Fra Heden» (1863). Det nwste Vfflrk blev hans beromte
Jyske Ordbog, som han i 1877 skrev den forste Seddel til, og
hvoraf forste Bind udkom i 1886. I 1889 udsendte han forste
Bind af »Dansk Bondeliv», og medens * Arbejdet med Ordbogen
stot skred frem og han publieerede mange storre og mindre Afhandlinger i uden- og indenlandske Tidskrifter, syslede Feilberg
»i sin Alderdoms Dage med det han i et langt Livs Virksomhed
har fået Kxrlighed til og Forstand på: de Seder og Skikke, de
Rudimenter af primitiv Natur, hvori den kyndige ser et Udtryk
for en Livs- eller Verdensopfattelse, der engang har vret den
herskende hos Folkets store Mamgde og som har slået så dybe
Raider i den menneskelige Natur, at vi ikke til denne Dag er
frigjort for dem.1
NILS EDVARD HAMMARSTEDT var fodt 30 År senere end Feilberg (3/3 1861) og hans Far var ligeledes Prxst (i Uppland).
I sin tidlige Ungdom var det Kunsten, han viede sin Interesse
— han var Barndomsven med Zorn — og det var også som Kunstner, han kom i Forbindelse med Arthur Hazelius, da han som
25-årig tilbod denne nogle Malerier til de Lotterier, H. foranstaltede for at skaffe Penge til sit Museum. Fra da af, og til han i
1928 faldt for Aldersgrxnsen, var han knyttet til Nordiska Museet, men fulgte det med levende Interesse til sin Dod i 1939.2
Ligesom for Feilberg havde Julen med dens gamle Skikke og
Overleveringer Hammarstedts store Interesse; så tidligt som i
J. P. Jacobsen i sin Anmeldelse af >gul> I/II 1905.
For biografiske Data om Hammarstedt og videnskabelig Karakteristik
af ham, se G. Berg i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Minnesbok 19321942, s. 20 ff. og D. Strömbäck i Vet.-Societ:s i Lund årsbok 1939, s. 143 ff.
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1891 foreslår han at lave en Udstilling på Skansen af »julföremål»,
og som det bl. a. fremgår af de efterfolgende Breve, sysler han fra
nu af og Livet igennem med Tanken om at skrive en stor samlet
Bog om Julen, en Tanke, der desvxrre aldrig blev til Virkelighed. Men selvom der ikke kom nogen samlet Julebog fra Hammarstedts Hånd, så lå hans Pen ikke dille, og hans Forskerhjerne
arbejdede stadigt. Livet igennem gik han ind for et systematisk
Indsamlingsarbejde, således at henfarne Tiders Seder og Skikke,
Trosforestillinger og Foreteelser kunde blive bevarede for kommende Sinter; men han holdt rneget st2rkt på, at uden et samtidigt Forskerarbejde var Indsamlingsarbej det til liden Gavn. —
Som Feilberg gennem sit Liv indsamlede og indordnede et uvurderligt Materiale til Belysning af den danske Almues Tro og
Skikke — en Samling, der ved hans Dod overgik til Dansk Folkemindesamling — således begyndte Hammarstedt omkring 1890
en Excerpt-Samling af »Svensk forntro med jämförelsematerial»,
80M han fortsatte Livet igennem, og som han testamenterede til
Nordiska Museet.
På det Tidspunkt Brevvexlingen mellem den danske og den
svenske Forsker begynder, går Feilberg i sit 75. År, medens Hammarstedt var 45. Brevene strfflkker sig, med Mellemrum, til
Året for Feilbergs Dod, da den gamle Herre kunde se tilbage
på en 89-årig Arbejdsdag; han dode to Måneder efter sin 90-års
Fodselsdag.
Feilbergs Breve vidner om en sjffllden Elskelighed. Axel Olrik
har engang sagt, at Feilberg ikke kunde skrive uden at give sin
egen Sja31. De efterfolgende Breve vii bekreefte dette. 1 1904-05
udsendte han sit store Vserk »Jul», hvor han formger at udrede,
om Julen er en Solfest eller en Dodsfest. Anledningen til, at han
gik i Gang med at skrive om dette Emne har, ligesom »Fra Heden» sin sxrlige Forklaring. I 1898 havde han under det nordiske
Filologmode i Kristiania hort et Foredrag af Montelius om Julen
som Solfest. Da Feilbergs Mening herom var den stik modsatte,
vilde han egentlig have svaret Montelius, men Tiden blev forpasset; i Stedet bestemte han sig for at skrive en Bog om Julen,
og i de folgende sex År samlede han alt det Materiale sammen,
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han kunde finde. I 1904 udkom 1. og i 1905 2. Bind, — og det er
i »Julens» År, Korrespondaneen begynder.
Den indledes med et Brev fra Feilberg, dateret Askov 30/5 1905:
Hr. Dr. E. Hammarstedt!
Det har lffinge vret mit önskei at komme i personlig forbindelse
med en arbejdsfmlle på folketroens og folkeskikkens vidder, og jeg beder
Dem venlig at ville modtage vedlagte lille opsats, der hörer til de mange
af fald fra min jyske ordbog. Erik Brate, hvem jeg i mange år har kendt,
lånte mig Deres afhanclling om frö som gravgave, og jeg har i Medd.
fra Nord. Museet og i Letterst. gentagne gange söt artikler fra Deres
pen, hvilket alt må vcere min undskyldning, når jeg denne gang henvender mig tul Dem og beder Dem modtage »Sleceldsordenes Lyrik», som et
visitkort fra en gammel bondeprcest og som en studie af dansk folkepsykologi. — — —
Deres mrböcligst forbundne
H. F. Feilberg.
Stockh. 19 6/6 05.
Pastor Emeritus Hr. Doktor H. F. Feilberg
Det är med djupt skuldmedvetande jag mottagit Edert högt värderade bref samt det samtidigt mig tillsända särtrycket, för hvilka båda
jag härmed framför min allra hjärtligaste tack. Upprepade gånger har
jag haft för afsikt att \ tillåta mig sända ett eller annat särtryck af mina
funderingar såsom ett obetydligt men uppriktigt tecken af min vördnad och högskattning för Eder verksamhet och personlighet. Än har
dock det ena, än det andra verkat hindrande och föranledt dröjsmål.
Nu sist hade jag tänkt vänta, till en uppsats om julbröd, spec. såkakor,
hunnit utkomma. Emellertid låter denna uppsats ännu någon tid vänta
på sig, hvarför jag ber Eder tills vidare godhetsfullt icke försmå några
småtryck, hvilka jag för tillfället har tillgängliga, såsom uttryck för
min stora glädje öfver Eder vännlighet. — Må det lända till ursäkt för
min försumlighet, att min afsikt varit bättre än mitt handlingssätt! —
Eder högeligen förbundne
Edv. Haminarstedt.
Beträffande titteln [sic!] »doktor» nödgas jag af brist på all rätt därtill
vännligen undanbedja mig densamma — detta utan all hänsyftning på.
sid. 10 i Eder afhanclling.
Min kollega vid Nord. museet dr. S. Ambrosiani medsänder en liten
pikant uppsats om »Harkalaset» en hednisk kultfest i Stockholm på 1800talet.
1) Feilberg skriver saavel ö som e; Bogstavet er i efterfolgende Breve gengivet ved ö.
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Askov v. Vejen 14/10 05.
Hr. ammanuensen E. Hamnaarstedt!
Ja, De må barn over med mig, om jeg lönner Deres elskvarclighed
ved at volde Dem ulejlighed. Jeg har vret alvorlig syg og er nu efter
et par månaders tvungen uvirksonahed ved at komme i orden, har begyndt at studere Deres »Såkaka» og må ej blot takke for den, men for
Meddelelserne fra Nord. Museum, for kort tid siden modtagne. Om en
måneds tid håber jeg at kunne sende Jul II til tak.
Men så kommer jeg til mit spörgsmål. I Selma Lagerlöfs Jerusalem
I er et kapitel: »den vilde jagt» — det er fra Dalarne og et naturmotiv
ligger bagved. Men hvilket? Jeg går ud fra, at hun skildrer korrekt;
hvad er »berghunden»? Er det et vildt dyr, en fugl? Den löber rundt om
huset og så höres »hornlåt», »buller», »tramp», »frustande», osv. osv.
Er det en stornahvirvel, torden, opskreemte fugles skrig? faldende trwers drön? Jeg har samlet materialier til et forsög på at udrede »bergtagning», har fra de Nordiske riger og England et stort stof samlat.
Der möder jeg også for Sveriges vedkornmende vistnok naturmotiver,
men da jeg aldrig et år rundt har levet i den smidige, svenske skovnatur,
forstår jeg dem ikke. Herhjemme har jeg en enkelt gang hört den vilde
Jager, men da den förste overraskelse satte sig, blev jeg klar over, at
det var trEekfugles skrig, der så påfaldende lignede hundeglam. I en
samling smålandske håndskrevne sagn, hedder det atter og atter, at
når »skogsnufvan» forsvinder, hörer man »ett skrattande» el. et dån,
som om skoven skulde falde, — er der deni noget der stötter sig til naturlyd? Dyreskrig? »Väderil»? Og endelig et endnu: der fortalles, at
trolde forsvinder, triller bort som »nystan», hvad der hyppigt også traffes
om hukiren i Norge, — skulde det også vare et naturmotiv? Rotte,
lemming, andet dyr?
Modtag så ved.sendte småting!
Deres
H. F. Feilberg.1
Askov 7/11 05 Vejen.
Hr. Amrnanuensis Hammarstedt!
Endelig kan jeg skaffa tid og tanker for at takke Dem for Deras udf örlige »suggestive» svarskrivelse. Det er lykkedes mig at finde et sartryk af en opsats, som jeg for en rakke af år siden skrev for at ldare for
mig selv, hvorledes sagn kan forplante sig fra slagt til slagt, idet hver
ny slaegt ved selvsyn oplever at se ellepiger, bjargfolk osv. Detta stykke
fölger hermed. Jeg betragter forestillingerne, troen, som givet, hvordan
1)

Svaret på dette Brev har desvarre ikke kunnet findes.
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den så er opstået og hvad der oprindelig har fremkaldt den for primitive folk. Spörgsmålet har interesseret mig, og jeg kunde önska påny
at ta det op med rigere materiale og måske med klarere syn på det end
dengang. Forelöbig har jeg fået fat på »Alfetroen» inden og udenlands og
tar motiv efter motiv op, — om det da i det hele taget lykkes mig at få.
noget ud af det. Deres Brev er mig et moget kwkomment bidrag til
sagans oplysning.
Det moror mig, om den varmblodige sydtysker, Hofrat Höfler bliver gram, han er vist ellers en grumme elskvaerdig mand; jeg vilde önska
at jeg ad åre kunde skaf fe penge og kreefter til at besöge ham, der vilde
sikkert vxre meget at lxre.
De spörger om »Jul II», ja, kunde jeg have lagt Deres kundskaber
til mine, var vol den side kommen med, jul som en agerbrugsfest. Jeg
har i visse måder arbej det på bar hund, begyndte med at tfflnke på muligheden af, at frugtbarheden og vxksten kommer fra jorden, og at de
döde, som bor i jorden giver sxden fylde og vwkst, som det synes tankegangen har vret i det antike Rom og Grwkenland, men jeg nåede kun
til at opstille det som en mulighed, at julen stod i forhold til sed og höst
med et: non liquet.
Såsnart jeg fra forlwggeren får mine exemplarer, skal jeg sende et
til Nord. Museet, og maner De så, at der kan vxre noget i min opstilling
af fakta og de slutninger jeg mener at kunne drage af stoffet, så, skal det
glade mig, om De engang herefter vil fylde det hul, jeg har måttet lade
stå åbent. Bogen er jo ikke skreven for lwde. Jeg stod noget tvivlsom
overfor det enten — eller, der böd sig, men så, twnkte jeg på, det store
höjskolefolk i vort land, på prwstegårdene, hvor der vinteraftener lxses
höjt, på, bondestuer i mine gamle sogne, og så skrev jeg, som jeg skrev,
historier, sagn, skildringer imellem hverandre og lod helt stå til, hvad
der kunde komme ud af det hele, ja, troede i grunden ikke, at jeg havde
fundet forltegger.
Jeg er jo nu bleven en gamrnel, skröbelig mand, der altid må spörge,
ej blot om önsker og villie, men först og sidst om kmfter og det, som
svenskerne kalder »andlig vigeur»; det råder for, hvor moget eller hvor
lidt jeg i dagenes löb overkommer. Forelöbig arbej der jeg mig from mod
de mange sagn om bjxrgtagne mennesker. Doer tror jeg nemlig også,
at naturforhold griber staerkt ind, så at de fortswttes og opleves lige ned
til vore dage.
Jeg tror ikke, jeg har mere at sige iaften uden endnu engang tak for
Deres elskvxrdighed ved så udförligt at imödekomme mine önsker.
Deres forbundne
F. Feilberg.
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Sthlm 19 5/12 05.
Högtärade herr doktor Feilberg!
Först och främst omsider en hjärtlig tack från mig för Edert senaste,
af mig högt värderade bref äfvensom för det åtföljande särtrycket!
Jag ber att också få tacka Eder å Nordiska museets — inclusive
egna — vägnar för det till museet sända ex. af »Jul», hvilken bok jag för
närvarande är sysselsatt med att med största intresse studera. Som jag
emellertid icke hunnit långt därmed ännu, borde jag kanske ej alls yttra
mig därom, men kan ej afhålla mig från att, med räkning på Edert vänliga öfverseende, göra några Uttalanden. Förut dock litet med anledning af Edert bref! Ni säger, att det »morer» Eder, att Hofrat Höf ler
blifvit gramse! Nå ja! Det skulle måhända äfven roa mig, tror jag, ifall
jag vore utomstående. Nu roar det mig däremot icke alls. Jag har nämligen på grund af hans bemötande mot mig under flere år all möjlig anledning att synnerligt högt värdera honom, och skulle icke vilja förlora
den välvilja han hittills visat mig, ty jag är öfvertygad om, att han är en
hedersman i ordets fulla bemärkelse. Och för hans författarskap i dess
helhet sedd hyser jag den djupaste aktning. Det är endast hans öfverskattning af det romerska kulturinflytandet, som jag ur djupet af min
själ och öfvertygelse opponerar mig mot. Jag sirref »öfverskattning» —
Ja; allt tyder till, att här ligger ett tvistefrö äfven mellan Eder och mig.
Må ej nu också Ni, herr doktor, blif va mig gram! Af min lilla uppsats
om såkaka och såöl torde Ni, ifall Ni hedrat den med att genomögna den,
hafva, sett åt hvad håll jag tenderar, äfven om jag ej absolut håller på
satsen om julbrödet såsom ett bronsåldersbröd mer än såsom en hypotes, som jag ansett i varje fall kunna till pröfning framställas. Få vi tro
en del tyska forskare hafva germanerna före romareröfringarna norrut
knappt haft någon som hälst andlig kultur, och dock talar till att börja
med alla analogiskäl för sannolikheten af att redan den äldsta bronsåldern haft en invecklad religiös kult. Hurudan denna och andra förhistoriska kultformer hos våra folk och germanerna i allmänhet varit,
därom måste, när skrifterna tiga, fornfynden i jord och i folksed och
språk nu tala, och vi måste, trots stundom, eller ofta, inträffande missförstånd, söka att tolka deras språk. Småningom skall det gå, likasom
man tydt hieroglyfer och kilskrifter. Men jag finner, att jag blir för
mångordig, och Ni tycker måhända, att jag kommer för långt bort från
realiteterna. Att här i ett bref vidare inlåta sig på dessa, blefve nog emellertid för • vidlyftigt. Sedan ett eller halftarmat år tillbaka har jag af
föreningen Urd i Uppsala haft i uppdrag att skrifva ett litet häfte om
julen. Hittills har jag dock, hindrad af andra göromål och bestyr, gjort
så godt som intet åt saken. Emellertid har jag nu till julen ombestyrt
en frågelista, hvaraf jag tillåter mig skicka Eder ett ex. Såsom Ni af
den torde se, är det min afsikt att till nästa jul — jag hoppas då kunna
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ha häftet färdigt — få Eder att stryka »non» framför »liqueta i Eder dom
öfver julen såsom en skörda- och väl sannolikt äfven såningshögtid.
Ty nog är väl ändå vintersädet äldre än vårsädet? — Ni ser, att jag icke
läser Eder bok utan en rätt stor portion af opposition. — Men jag läser
den ock samtidigt med verklig njutning, och jag tackar Eder uppriktigt
och innerligt för detta Edert arbete. För Edert vännliga tillstånd i
Edert bref att få draga strån från den enorma stack af uppgifter, som
Ni hopat i Edert verk, till min skrift är jag Eder på det allra högsta förbunden. —
Jag erinrar mig icke, om jag förut skickat Eder ett särtryck om
Svenska folket, hvilken uppsats ingått i ett arbete kalladt Sveriges rike,
utkommet 1902. Måhända kan ett eller annat af illustrationerna roa
Eder, hvadan jag för hvarje fall i brist på bättre sänder ett ex.
Med utmärkt högaktning
Eder tacksamme
E. Hammarstedt.
Askov 15/1 06 Vejen.
Hr. Ammanuensis E. Hammarstedt!
Deres velkomne brev af 5/12 har ligget lange, altfor langa, ubesvaret,
men jeg hörer nu til den modnere ungdom på nogle og syvti og har haft
noget svart ved at klare mig under julens og nyårets uro. I disse dage
har jeg fået ryddet op og går til den mera indholdsrige og fornöjelige
korrespondance. Jeg takker Dem nu også for Deres brevkort og lad mig
med det samme tilföje, at jeg idag hos Rosegger, Volksleben in Steiermark har truffet to mig velbekendte juieskikke, »alle sfrp/estiden»: de
mange tiggere, der beder om födevarer og et =lig bagt bröd til hver
af tjenestefolkene. Nu, dette blot i forbigående. Det glteder mig, at De
også vil skriva en julebog. De har forudswtninger ved Deres bolig i
hovedstaden og forhold til det Nord. Museum, som gör, at De må kunne
få adgang til kilder, som en landlig »idiotes», som jeg, aldrig kunde nå.
Jeg beder Dem, at De vii betragte mig som Deres arbejdsfalle, jeg skal
ikke blot villig, men med fornöjelse giva de oplysninger, jeg ej er. Jeg
må jo desvarre meddele, at korrekturen ifjor jul blev fremtvungen så
starkt, at jeg kim havde en 4-6 timer til arket og kunde ikke skaffa
tid til at efterslå henvisn.ingerne i anmarkningerne, så der må vare fejl.
Jeg tror dog, jeg har liggande i sedlar vel op imod 2000, som jeg har arbejdet efter, og har indrettet mig på i mit exempl., der går med bogsamling og mskript til Store Kgl. Bibliothek i Kbh., at gennemgå anmarkningerne og rette hvad fejl, der findes.
Nej, jeg tror ikke, at det er romersk altsammen, jeg antager, at der
bag den kulturpåvirkning der kom sydfra og med Ronnerkirken, har varet en folkeskik og folketro, der trods påvirkninger er blevet sig selv hg.
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Min förste tanke var netop Deres, at der i Norden som i den antike verden kunde i julen vre en fest for swdens vwkst, stöttet til de döde, sjlene i jorden, som dem, der gav frugtbarhed, men jeg kunde ikke Ende
så mango eller så klare vidnesbyrd, at jeg turde fastholde den. Jeg tör
i det hele ikke gå ud over, hva,d der med nogenlunde sikkerhed kan
sluttes af det foreliggende stof. Lehmann.s theori om solvognen anser
jeg helt for gwtning, måske er det rigtigt, måske galt, og jeg vilde aldrig
vove at bygge noget derpå, og sköndt jeg nok tror, at den wldgamle
sjwletro endnu lever, så kan jeg lidet tro på, at skikke som kager og bröd
af en vis form, som nu bruges, skulde kunne aflwgge pålideligt vidnesbyrd om så fjårne tider som broncealderen, men jeg indrömmer villigt,
at jeg her kan se fejl og at det kan have sin betydning at fremswtte theorien; er ordet sagt, kommer modsigelsen. Jeg begyndte selv med at gå
i skole hos Grimms disciple, der allevegne sögte aeldgamle laevn af hederiskab og gudenavne. Tylor og fortalen til Mannhardts Baumkultus
II förte mig tilbage til en mere nögtern betragtning, og det kan vel vxre,
at mine vinger er for korte til at spwnde over tidernes dyb. Nu får -De
ikke bliva »gramse», om jeg således udta1er en tvivl om muligheden at
före »såkakan» tilbage til så fjterne tider, som De mener at kunne göre.
Jeg har slet ikke vovet i min Julebog at ta bröd og kager med. Jeg har
ikke opdaget noget swrligt julebröd i Danmark og havde txnkt at det
bagvffirk, vi havde, med kulturen var kommen sydfra. Festbrödet i
mit barndomshjem var sigtet rugbröd, lagt med gr, hvedebröd sås
aldrig. I wldre år har jeg hört de gamle tals om vå'rrug, »valing*, som
fordum ahnindelig brugt, men ellers dog også, at vin.terrugen blev sået
tt indtil jul. Men jeg kender ikke vinterkornets historie, det måtte De
vel kunne skaf fe oplysning om hos botanikere.
16/1 06.
Sa,vidt nåede jeg og fortsaetter da iaften.
Jeg håber, at De er kommen til forståelse med Flöfler. Vi gjorde bekendtskab ved Harpestrengs lwgebog, og jeg fik indtrykket af en elskvffirdig
varmblodig Sydtysker gennem hans breve, jeg tnkte jo ikke, at det var
ret alvor, da De skrev, han var bleven vred på Dem, derfor skrev jeg så
letsindigt derom. Men det er dog underligt, at mmnd, der som videnskabsmfflnd 55ger. sandhed, er så ömtålige overf or andre meninger; der
er jo dog ingen af os, der ejer den fulde sandhed. Men tilbage til Julespörgsmålet. Det vil interessere mig moget, om De kunde få frugtbarhedstanken klargjort. Der er, forekommer det mig, en dobbelt vanskelighed, först at fremskaffe stoffet, dernwst om ikke fornalerne, der kn3reter
sig til korn el. bröd, må forklares med hensyn til julen som årets begyndelse, altså som nyårsvarsler el. nyårsmagi. Jeg har så ondt ved at
ttenke mig, efter som jeg kender alarmen., at voekstönsker el. -magi
skulde bruges, når hele naturen, som regel, er stivnet i vinterkulde, det
ligger for min opfattelse nwrmere, at sligt kan bruges ved sd eller ved,
5-45786 Sv. Landsmål
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höst. Hvad der faldt mig straks i öjnene, fordi man möder det ligestraks,
det er spögelsers og 'trattars tallöse skarer og spörges hvorfor i den tid,
viSd jeg kun at svare: mörket. Måske har jul- el. nyårstiden, solhverv,
varet solfest i det a,ntike Rom, da Grakerne jo lange för kejsertiden kunde
göre de astronomiske beregninger, men jeg har ikke kunnet opdage juleaolen her i Norden.
Men nu må De, som er så meget yngre og kan arbejde under så meget heldigere kår, pröve til; oplever jeg at se Deres bog, skal jeg glaede
mig ved dens komme og studere den grundigt. Deres Såka,ka har jeg
last, men der står andre af Deres arbejder tilbage, som jeg nu venter
at kunne få ro og tid til at gennemarbejde. Mit hoved har efter svar
sygdom i höst varet lidet arbejdsdygtigt, det går nu igen lettere for mig.
Efter en langere tids afbrydelse, er jeg ved at tage studiet af Alfetroen
frem påny, om jeg så får noget ud deraf eller ikke. Det eneste reelle
jeg endnu kan tanke på at göre, vil blive at lagge stof tilrette for dem,
der kommer efter. Den er også en glade: »no trouble is lost, whieh savas
trouble to others». Til den samrnenlignende sagnhistorie og til studium
af folketro og folkeskik har jeg ikke så få samlingen Aventyr har jeg
brudt mig mindre om, de har så mange tilbedere, og Dr. Joh. Bolte i
Berlin er noget mer alvidende, hvad de angår. Så jeg beder Dem blot
spörge, så skal jeg undersöge, hvad jeg har. Jeg venter snart en af Deres
landsmand på et studiebesög, C. W. v. Sydow.
Nu må jeg vel slutte. Endnu engang tak for Deres forskellige afhandlingen De sendte mig. Af Sverige fik jeg 2 exemplaren Da skolebiblioteket manglede bogen, bragte jeg bibliothekaren det ene, hvad
De vol ikke har noget im.od. Alle de andre er idag bragte til bogbinderen. Fuglen over Vuggen har jeg tit i henfarne dage sa i Vestslesvig.
Den var ophaengt i en tynd tråd, så den bevagede sig ved hvert vindpust, og barnet lå i vuggen og fulgte den med öjnene.
Ja, så slutter jeg. For året, der kommer önsker jeg Dem alt muligt
godt, sundhed og glade af arbej det. Skulde De nogensinde se prof.
Montelius, beder jeg Dem bringe ham en hilsen, jeg gjorde hans bekendtskab i krelderen under Nationalmuseet hos riksantikvaren.
Lev så vol!
Deres H. F. Feilberg.
Askov 28/5 Vejen [1906].
Hr. Ammanuensis Hammarstedt!
I den forlöbne måned er der kommet såmange breve, alle med krav
på hurtigt svar, at jeg har måttet vante med at sige Dem tak for tidskriftet, som er mig nyt og krerkomrnent og så for Deres såre elskvaardige omtale af min Julebog. Som en almindelig bemaerkning anförer
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jeg, at ifjor blev der anlagt sag mod boghancllere i Sönderjylland, på grund
af, at de forhandlede en »Sangbog», som forresten har vret forhandlet
vel i over 25 år uhindret, naturligvis efter angivelse af den tyske forening,
en aflwgger af Alldeutscher Bund. De allerfleste af sangene, Björnsons,
Ibsens, Oehlenschlägers, Biskop Brorsons (18de årh.) og mange fleres
blev erklaerede farlige for Pröjsens beståen, blandt dem flere salmer i
den brugte, autoriserede, danske kirkesalmebog, f. eks. »Tunge tider
langsomt skrider», 0: tiden under Pröjsemes regimente; »her må vi vente
på forårstid», p: på atter at komme til Danmark. Denne også her alm.
brugte kirkesalme er omkr. 200 år gammel. Oehlenschlägers: »lwr mig,
o lille sommerfugl at gennembryde tunge skjul, som nu min frihed
tvinger», 0: bryde trwldommen under Pröjsernes åg. Den salme er op
imod 100 år gl. Naturligvis tabte bogens ejere med glans, således er pröjsisk ret, sagen gik til Kamrnerretten i Berlin, dr vandt ejeme forsåvidt,
at »Vertrieb» af bogen forbödes, mens det at have den på lager kunde tillades. Det, som denne historie for mig var lwrerig i, var at theorien om
opfordring til oprör mod den pröjsiske stat, der var hos klagere og dommere, sögtes og fandtes i de uskylcligste udstyr i gamle og ny alvorlige
sange af Nordens ypperste, om jeg mindes ret, også svenske digtere, de
fandt skjulte og farlige angreb på den pröjsiske statsorden. Theorien
skaber en tydning af udtrykkene, som forfatterne aldrig havde anet.
Dette förte tanker til de Max-Milllerske soltheorier, hvor Jakobs 12
Sönner og den trojanske krig, Odysseus i Kyklopens hule og mange andre
krönikerl, — for kort siden har min franske ven prof. Léon Pineau i
Clermont tydet Hagbarts og Signes elskovshistorie som en solmythe. —
Har De lwst i Mölusine II, 73 »Comme quoi M. Max Möller n'a jamais
existö», der nok er lavet af A. Lang, den er grumme morsom. Nu mener
jeg spörgsmålet er: hvem er der bleven ofret til, forudsat at »til grödrar»
er pålideligt? Er det til jord eller himmel, til under- eller overjordiske
magter? Med andre ord: jeg vilde gerne se nogenlunde klare beviser for,
at det er solen, som er genstand for en kultus. At de som sidder i mörket
lxnges og håber mod lysere, varmere tider, er jo ligetil. Det går med
dem, som med slwgt og venner sydf or grtensen. Ja, lad mig föje til
historien om sangbogen: i et af bladene, der omtalte underrettens
dom, omtaltes, at det undrede vedkommende, at salmen: »Vor Gud
han er så fast en borg», ej blev forbudt at synge i de danske kirker,
det hedder: »og myldred djwvle frem på jord, og os opsluge vilde», det
var jo taenkeligt at danske folk, når de sang om djwvlene, teenkte
på Pröjserne.
Jeg önsker Dem nu al god lykke til arbejdet; at jeg har fået held til
at eftervise, at jul er en sjwlenes tid, er fuldstwndig nok for mig; kunde
De få fat på solen, som det i en studentervise hedder, »den gamle urostif ter», skal jeg af ganske hjwrte byde ham velkommen i Juletroens mang1)

Denne Seetning ej afsluttet af Brevskriveren. Udg.
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foldig slyngede vev, som den, der hjlper folket i mörket og vinterens
trtellebundne tid, skaffer uro blandt Vwtterne og frihed og fred for mennesker, der lwnges.
Så får De endnu engang tak for Deres venlighed. Vi fölger med stor
interesse röstretssporgsmålet, jeg og sikkert mange hernede ser med sorg
at ministeriet Staaff går, og jeg beundrar og misunder Dem en tidning
som Göteborg Handelstidning, vi har intet, der kan stilles ved siden af
den.
Deres
H. F. Feilberg.
Kan jeg få fortsaettelsen af tidskr. direkte, eller skal jeg bestille det hos
en dansk boghancller?
Stockholm den 20. juni 1906.
Herr Doktor H. F. Feilberg!
Nu måste Ni förlåta mig, om jag kommer med en klagolåt till svar
på Eder värderade skrifvelse af den 28 f. m., för hvilket bref jag hjärtligast tackar. Jag har tydligen ställt-till för mig på ett betänkligt sätt!
Något efter det min uppsats om Såkakan utkommit, var jag tillsammans
med Montelius på en middag. Någon kallade mig då »soldyrkaren»,
hvarvid M. utbrast: >1-lamniarstedt! Nej, den är då ingen soldyrkare!»
Nu kommer Ni och vill i Edert bref, synes det, nästan göra mig till Max- och vill ej Ni det alldeles, så vill Höfler det fullt ut och om
möjligt litet till! Jag tycks alltså vara utstött ur bägge lägren? Emellertid hade Montelius fullkomligt rätt; jag är alldeles icke någon soldyrkare utan fullblodig jorddyrkare, t. o. m. i praktiken under detta år.
Dock förvånar det mig något, att solen nu på åtskilliga håll skall a priori
(!) så bannlysas från religionsforskningens himmel, att den nu skall
vara alldeles intet efter att förut hafva varit allt. Jag kan ej annat än
häri se ett framträdande af den, likasom tröghetslagen, öfverallt andligen lika väl som materiellt rådande undulationslagen, lagen om aktion
och reaktion. — En solmagi kan emellertid vara lika litet solkult som
t. ex. kärleksmagier; som omtalas hos de gamla författarne (Teokritos,
Horatius o. å. v.) och sedan fortfarande äro Eroskult. Fastmer äro
de Hekate- eller annan ktonisk eller kataktoniåk kult. Här ett å propos?
Ni vill icke gå in på möjligheten af utikvandet af en solmagi under årets
mörkaste tid. Jag anser, att just denna tid är den rätta. Det är därmed
.som 'kärleksmagin, den utöfvades iåke när kärlekslågan brann utan när
den kallnat eller slocknat på ena hållet. — Jag har gjort ett utkast till
en uppsats för Fataburen, där jag vidare vill söka utveckla ämnet Hjulet och logeln — ej därför att jag hyser någon envis fordran på att få
rätt, utan emedan jag anser, att när man en gång börjat, bör man ock
spela spelet så länge man möjligen har någon duglig pjes kvar. Detta
för spelets egen skull.
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Fortsättningen af Tidskriften Fataburen skall tillsändas Eder härifrån, så att den behöfver Ni icke beställa. För benäget prenumerantfiske åt oss äro vi högst tacksamma.
Hjärtlig hälsning!
Eder tillgifne och tacksamme
N. E. Hammarstedt.
Stockholm 19 27/6 06.
Herr Doktor Feilberg!
Jag mottog nyss en postanvisning från Eder lydande å 5 kronor.
Det synes mig som om någon missuppfattning från Eder sida föreligger.
Naturligtvis erhåller Ni personligen af Nordiska Museet dess publikation
»Fataburen» gratis, och museet ber Eder tacksamt om Ni ej försmår
denna obetydliga gärd af dess högaktning för Eder. På samma gång
jag ber Eder med ett par ord underrätta om pängarna äro från Eder
personligen och ej för någon tilläfventyrs värfvad prenumerant, då de
genast skola återsändas, ber jag Eder ursäkta mig, om jag genom slarf
föranledt Edert misstag.
Tillgifnast E. Hammarstedt.
Askov 13/7 06 Vejen.
Hr. Ammanuensis E. Hammarstedt!
Hermed min allervenligste tak til Nordiska Museets Styrelse for
deres udsögte elskvxrdighed mod en gammel, pensioneret lan.dsbypriest, der i vuggegave ikke fik Aladdins lampe eller Orientens rigdom_me,
men nok både af önsker og laengsler. Jeg vilde ikke geme ha engang bortsendte penge tilbage, men foreslår Dem, om De vil påtag° Dem ulej ligheden, at sende mig en af Museets publikationer, som vi ikke ej er f. eks.
Runa 1888 el. Saga og skulde ingen af dem vsere at få, lade den lille sum
gå ind i Museets kasse; jeg har fra ungdommen af med så udelt sympathi og höjagtelse fulgt Arth. Hazelius og er som Nordbo stolt af det
vfflrk, han fik fuldfört, om han end ikke i snaevrere forstand var min
landsmand.
Og dernxst tak for Deres brev. Ja, det er jo muligt, at ön side ved
julefestens mange forestillinger og overtroiske ritualer er solmagi. Det
skal interessere mig overmåde meget, om jeg oplever det, at se Deres
redegörelse. Det er tit os nutids mennesker så overmåde vanskeligt at
finde forstå,elsen af den tankegang, der har vret fortids mennesker klar
som dagen. Jeg er falden ind i studiet af Alfesagnenes »bjwrgtagen»
og har hidtil ikke kunnet begribe, hvorf or der tul födende Alfekvinder
söges menneskehjw1p. Det modsatte måtte synes det naturligste.
I nogle dage har jeg dels vret meget stwrkt optagen af arbejde
på grund af hereres bortrejse, dels vret noget patient. Jeg beder Dem

70

GRETE JACOBSEN

bevare mig og mit arbejde i venlige tanker. Ja, om jeg havde kunnet
nå endnu engang Stockholm!
Deres hengivne
H. F. Feilberg
Stockholm 19 23/12 06.
Högtärade Herr Doktor!
Som Ni, utom all annan vännlighet äfven visat mig den att intressera Eder för min beramade afhanelling om julen, anser jag det vara
min skyldighet att meddela Eder, att jag »tyvärr» (Y) till denna jul
omöjligt fått tid att fullfölja Min afsikt. Jag får hoppas, att det skall
bli bättre under nästa år, när vi få Nord. museet ordnadt, och jag kanske
får ut mig tillkommande tjänstledighet (jämte dem jag under de senare
åren fått sätta till?). Antydda förhållanden lände mig till ursäkt!
Beträffande det i Edert senaste bref framställda problemet, hvarför
alffolket (de underjordiska) vid barnsbörd hemtar jordegumma från
människorna, har jag med bästa vilja icke kunnat utfundera någon lösning däraf. En förslagsmöjlighet vore kanhända, att de underjordiska
såsom de döljande, inneslutande, till-lyckande (för så vidt man uppfattar dem så) skulle vid ett slikt tillfälle behöfva krafter från det spirande
lifvets sfär.
I det jag tillönskar Eder en God Jul förblir jag Eder hjärtligen tillgifvne och tacksamme
Edv. Hammarstedt.
Stockholm 19 21/1 08.
Högtärade Herr Doktor!
Jag har länge ansett mig vara skyldig Eder ett bref om mitt beramade opus om julen. Det ser verkligen icke särdeles lofvande ut med
den saken för närvarande. Till bristen på tid har nu — hvad värre är —
äfven kommit en viss brist på lust för detta arbete, om hvilket jag förr
i min naivitet så mycket drömt. Orsaken är skepticism — och tviflet
är ju gift för handlingsförmågan. Jag har allt mer kommit till den åsikten, att vår jul, när man bortser från den kyrkliga sidan, är en komplex
af flere årsfester, sannolikt gamla nyårshögtider, som infallit både på
höst och vår: den förra en själa- och skördefest, den senare en fruktbarhetshögtid. Vill man utreda de olika julsedernas egentliga innebörd och
härkomst, bör man därför, menar jag, undersöka hvar och en af dem för
sig till hela dess vidd och förekomst under olika tider af året. Jag har
således på det hela taget helt motsträfvigt kommit öfver till Bilfingers
ståndpunkt, huru mycket jag än i åtskilliga hänseenden ogillar eller betviflar dennes arbete. Skulle det, i förbigående sagdt, förhålla sig med
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Snorre så som Bilfinger menar, måste ju S. hafva gjort sig skyldig till
ett så konsekvent och genomtänkt anakronistiskt bedrägeri, att man
måste förvånas, att han icke någon gång fallit ur rollen. Jag afser nu
Heimskringla — För att återvända till julen, vore det för närvarande
mer tilltalande för mig att i små monografier behandla de olika gamla
rituella bruken hvart och ett för sig än att behandla dem, försåvidt de
tillhöra julen, i massa i sammanhang med denna. Det finnes så mycket
ogjort här i världen att det knappast är skäl att göra om hvad som redan är gjordt. Ja, detta är för närvarande min ståndpunkt. Det är dock
ej så säkert, att det fortfarande förblir så. I hvarje fall har jag gripit
mig an längesedan och nedlagt en del arbete på en liten bok om julen.
Bland annat har jag hunnit brottas med de kalendariska svårigheterna.
Det svåraste föret är ju i portgången! — Mottag i hvarje fall mitt uppriktigt hjärtliga tack för Edert vänliga deltagande för mitt arbete. Jag
önskar innerligt, att jag kunde göra mig förtjänt däraf.
Eder tillgifne
E. Hammarstedt.
Askov v. Vejen. 4/2 08.
Hr. Ammanuensis E. Hammarstedt!
Det var mig en stor glade at få brev fra Dem. Jeg bad v. Sydow
bringe Dem en venlig hilsen og spörge til julen. Sagen er, at jeg er rigelig
gammel til at vente, og jeg syntes, at De havde en enestående heldig
observationsplads både til at finde nyt og före det from. Det interesserer
mig, at De i alt vEesentligt, såvidt jeg kan se, er kommen til samme resultat som jeg, at jul er, når undtages den kirkelige fest, et aggregat af
moget forskellige motiven Jeg havde vel vret mest tilböjelig til at lade
mit arbejde helt ligge, og når gemnerne var sunkne til hvile i sindet, påny
at tage det from og göre moget om. Det er min tro, at det er vejen, som
De nwvner, at tage de enkelte motiver op og forfölge dem, udrede dem,
såvidt muligt I et lille arbejde om »Bjwrgtagen», der for tiden ligger hos
Olrik, og mulig kommer ud, mulig bliver liggende, clier er jeg netop
gået den vej, har sögt hvert enkelt motiv ud og forfulgt det, sålangt jeg
aevne de . Det kan så i nfflste shegtled blive underbygning for större arbejder. Nu går det mod afslutningen af min ordbog. Under Gud mig
2-3 års liv endnu med arbejdsevne og öjne, vil den kurme blive faardig.
FuldstEendig eller udtömraende er jo ingen af henvisningeme til Folketro.
Sagn el. Aventyr; det er kun en forelöbig anvisning for nordiske folketraditioner. Jeg har dog ved siden deraf oparbej det, ordnet og tilrettelagt på skrevne sedler noget naar ligesåmeget til, som jeg håber kan komme
fremtidige arbejder til gode. Dette, såvelsom min betydelige folkloristiske bogsamling, sagtens i det fag den störste i Norden, får så Olrik
at regere over inde på Kgl. Bibliothek, når jeg ikke kan mere. Når man
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som jeg stwrkt går mod de 77 trwkker man ingen vexler mere på framtiden.
Et par småting vedlregger jeg og beder Dem vanligt bringe dem til
Museets Styrelse med forbindtlig tak for den store og hensynsfulde opmwrksomhed, der er bleven mig vist. Det hele er kun grumrne lidt.
Og så endnu engang tak for Deres brev og de meddelelser, det indeholder, og så: Gud i vold!
Deres
H. F. Feilberg.
Stockholm 14/3 1908.
Högtärade Herr Doktor!
Jag är skyldig Eder den uppriktigheten att skicka Eder äfven detta
lilla särtryckl, ehuru jag Starkt befarar, att Ni nog icke blir mycket nöjd
med det. Själf är jag ock, såsom Ni af ett mitt föregående bref kan sluta,
beredvillig att genast erkänna, att jag i denna uppsats framställt julen
alldeles för ensidigt, om jag ock fortfarande troget fasthåller den åsikten, att julens egenskap af skördefest utgör ett särdeles väsentligt element i denna högtids tillkomst. Men å andra sidan utgöra naturligtvis
de ceremonier, bruk och föreställningar, som tillhöra årsskiftet, vid
hvad tidpunkt på året detta förut än må hafva inträffat, en sannolikt
lika viktig del. Att min framställning blifvit så ensidig beror mycket på
det ytterst inskränkta utrymme, som stått till mitt förfogande. Med
anledning däraf har artikelns syfte också egentligen blifvit det att väcka
allmänhetens intresse för företeelser af här ifråga varande slag hos vårt
folk, hos hvilket jag tror, att icke obetydligt återstår att iakttaga och
uppteckna i denna väg — men icke att egentligen utreda.
I förbigående tillåter jag mig påpeka ett förhållande rörande julbocken. I det af Eder (Jul II s. 231) anförda norske julbock-kvädet,
hvilket, såsom Ni vet, i mycket erinrar om det öländska, heter det att
bocken står på Elias' bärgtopp eller fjäll. Om nu' namnet Elias här har
någon betydelse — och det måste det ju haf va! — så betecknar det åskguden. Elias har ju, så långt ryskt inflytande sträcker sig, fått öfvertaga
den gamla åskgudens heder och värdighet..— Denna ryska uppfattning
må väl råkat på något sätt skjuta en sidorefva ända ner i Norge. För
öfvrigt ligger tanken så nära till hands att låta Elias i det här fallet, när
det är fråga om himlavagnens dragare, efterträda Tor, att man nog också
kan lämna ryskt inflytande å sido och tänka på spontanitet.
Vi haf va här en härlig eftervinter med bländande solsken öfver
väldiga snödrifvor och af snö dignande barrskogar.
Med vördnad och tillgifvenhet
N. E. Hamrnarstedt.
1)
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Askov 31/3 08 Vejen.
Endelig kan jeg idag, kaere hr. Hammarstedt, bringe Dem min tak
for Deres brev af 14/3; min tid har vret stmrkt optagen af foiskelligt
extraarbejde, og kraefterne er kun få i disse vanskeligste af alle vanskelige
uger for »Gubbar», da foråret melder sig. Alt hvad der angår julen og
dens opredning interesserer mig og jeg er Dem ret taknemmelig for det
lille ny bidrag fra Almanaken, og håber, det må bringa frugter. At jul
har beröring med höst og sd er også mig klart, men jeg havde for lidt
og for spredt stof til at kunne udrede noget virkeligt, så jeg måtte lade
det ligge (Jul II 304). Det skal glaede mig, om det kan lykkes Dem at
klare den side. Har De lagt mwrke til en afhandl. i Zs des Vereins f. Volksk.
(Bolte, Berlin) 1904, Indogerra. Pflugebräuche, af H. E. Meyer, der nys
er död; det er sagtens vaesentlig Mannhardts Saml. han har arbejdet med.
Det spörgsmål, om det blev ordentlig gennemgået, kunde dog måske
give gode oplysninger både for saed og höst, også her i Norden og mulig
give en videre horisont, hvorfra man kunde også se en del af juleskikkene
og finde deres udspring og tydning. Men dertil hörer »junge, rustige
doctores» som Dem og v. Sydow, vi.gamle må nöjes med at se til og glaede
os over det, når der göres en opdagelse af ungdommen.
Nu med bukken på Eliasbjwrget —, ja, jeg har ingen mening, om
russisk folketro skulde liter spille med ind. De snurrigste muligheder
kan jo göre sig gwldende. For en Tid siden kunde jeg give Olrik en henvisn. angående kvarnen, der på havet maler salt, fra Kykladerne. Jeg
ved nu ikke, om De har lagt mxrke til, at et engelsk julespil, der opföres af Morris Dancers har det samme trxk: i visen dör bukken, rejser
sig; i den engelske draebes en person, men rejser sig helbredet. Samman1~gen er dwr som hr temmelig ubegribelig. Jeg har ikke citatet rede,
men vil let kunne finde det et el. andet sted i Folklore. Men Elias kunde
jo også vwre en fordrejelse af et el. andet, der stöttet til en folkeetymologi
blev til Elias. Desvwrre skriver Moltke Moe jo aldrig, ellers kunde han
mulig sige noget derom. Om De havde en ven i Kria, der kunde gå til
hann, var vol en oplysning at få.
Dette som en henstilling. Jeg siger blot: lykke til arbej det, De har
jo ganske sjwldne chancer for at kunne udrette noget.
Deres
H. F. Feilberg.
Askov 23/3 12 Vejen.
Hr. Dr. Hammarstedt!
Ja, Vestjyderne er langsomme i vendingen, det er fordi vi körer med
stude, ved De, men omsider kommer man dog også med det köretöj
til by. De var så elskvxrclig at sende mig et kort til jul og mere end det,
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at skriv° en interessant afhancllingl i Festskriftet til ffire for mig uvmrdige. Den har interesseret mig meget, og jeg antager, at De hovedsagelig
har ret. Tidligere har jeg ikke rot villet tro på alle de fallos historier,
jeg har Ist, men er kommen til at forstå, at der er mere om sagen end
jeg troede. Såvidt jeg husker har de i museet i Arhus en fra en mose
funden fallosfigur. En dissemand», der sendes til naboen, når han (afsenderen) har sit korn hjemrne, naboen ikke, har jeg hört fortmlle om
modte(?), — det var en dukke i gamle klmder opstillet på mandens
ager i hemmelighed med et brev i hå,nden, der indeholdt tilbud om hjtelp
og vittigheder — med en vwldig gulerod til fallos og en pose med turnips
som scroturn. Vi har herhjemme i enkelte egne haft »Mailehen», »gadelamsuddeling», formelen, som jeg for mange år siden optegnede, med
hvilken opråbet og fordelingen skete, var grov. De ved naturligvis,
at den romerske brud skulde saette sig på en fallos. Jeg ser forövrig på
det som De, tider tendres, og hvad der i vore dage kan udtales i et almuesamtale, uden at nogen hegger maerke til det, vilde i et borgerhus i
Kbh. forfmrde. Havde jeg tidligere vret opmmrksom på dette spörgsmål ved brylluper, kunde jeg, trods min stilling, utvivlsomt få at vide,
hvad der var, men nu er lejligheden lmngst förbi. Jeg kan jo nu blot
takke Dem og de andre kendte og ukendte svenske venner, der har villet
göre mig en gleede ved den lejlighed. Uventet og overraskende kom
det altsammen over mig og jeg måtte have tid til at sunde mig ovanpå.
———
Til slut en venlig hilsen og hjaertelig tak!
Deres
H. F. Feilberg.
Stockholm 19 27/111 12.
Högtärade Hr Doktor Feilberg!
Det var ett välkommet bref! Allra hjärtligaste tack!
Uppriktigt sagdt började jag hysa farhågor, att Ni var missbelåten
med mitt ämnesval, hvilket så där tämligen berodde på en slump. Bidraget tillkom föröfrigt under stor brådska, ty jag tog den af Lundell
föreskrifna tiden på fullt allvar, och det är nog mycket att anmärka. mot
det. Så duger nog t. ex. icke alls min teori, att brudgummen skaffat sig
en ställföreträdare. Fastmer är det väl »brudgummen» i den fruktbarhetsbringande »hieros gamos», som är den ursprungligare af de två.
Hvad spridningsområdet af stabbdansen beträffar bör tills vidare åtminstone Västergötland tilläggas. Måhända försvagar dock detta icke
min Frö-hypotes utan fastmer styrker den. Stor tack för de meddelade
uppgifterna!! Vi hafva i Sverige och Norge också de fallosartade sten11
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idolerna. Möjligen sammanfaller äfven deras förekomstområde med det
af mig antydda.
Ett eller annat tillägg till min uppsats blir nog nödigt. I hvarje fall
hoppas jag med min uppsats hafva riktat uppmärksamheten på ett nog
så intressant iakttagelsefält. Bristen af en systematisk undersökning
af allmogens lif gör sig för här antydda problems lösning särdeles kännbar. Kyrkoböcker och visitationshandlingar böra dock för bestämmande
af de gamle bröllopstiderna och för kännedom om spridningen af nattfrierierna (der Kiltgang) skänka ett godt och tillförlitligt material.
Äfven jag har hyst skepticism, kanske äfven fördom, beträffande de
falliska historierna, och gör det nog än, t. ex. vis a vis de af Preuss framställda vidrigheterna. Hvar skulle emellertid, om vi lyckas frigöra oss
från vår tids syn på tingen och se saken primitivt, falloskult förekomma
om ej framför allt i bröllopsritualen! — — —
Eder tillgifne
N. E. Hammarstedt.
Det skulle hafva varit mig en glädje att resa ned till Askov på Eder högtidsdag, men jag är ingen representativ man och därför icke lämplig
att företräda Nordiska Museet, och att resa privat förbjöd mig min ekonomi.
Stockholm 19 18/4 14.
Högtärade hr. doktor!
Rätt länge sedan visade ni mig vänligheten att fråga mig, huru det
går med min bok om julen, och jag har sen dess hela tiden kännt mig
skyldig eder ett svar på denna fråga. Så i dag kommer eder bok om
Sjceletro och ökar mitt skuldmedvetande på samma gång som den äfven
ökar min gamla stora tacksamhetsskuld. — Först och främst tackar jag
eder därför nu på det allra hjärtligaste för eder bok. Jag skulle innerligt
önska, att jag varit i tillfälle att nu tillställa eder en bok om julen i
Sverige tillbaka såsom ett tecken af min erkänsla, men det arbetet blir
nog aldrig utfördt af min hand. Såsom ni torde erinra eder, var det så
att jag, ungefär samtidigt med det att ni beredde utgifvandet af förra
delen af eder bok om julen, tänkte på och gjorde första förberedelserna
för ett i viss mån dylikt arbete. Det var då lika mycket (eller kanske
mer!) det poetiskt tilldragande i ämnet som de vetenskapliga problemen,
som lockade mig. Så utkom — till min glada öfverraskning för öfrigt
— eder bok och tillgodosåg både den ena och den andra af de antydda
riktlinierna på ett mönstergillt sätt, och luckan var fylld. Under materialsamlandet och ämnets något närmare begrundande hade jag dessutom
kommit till ett annat grepp på saken, hvilket mer lockade mig. Jag
fann och anser ännu, att alla de stora gamla årshögtiderna böra inbördes jämföras, för att ur dem det gemensamt specifika må kunna
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utdragas. Dettas tyngd kommer då otvifvelaktigt att mer falla på vårfesten än på höst- och vinterfesten. Jag hoppas, att ni någorlunda förstår mig, ehuru jag kanske uttrycker mig otydligt. Det är numera detta
jag framför allt skulle vilja söka uppklara och behandla — om jag finge
tid! Men det är något som jag har särdeles litet af till öfvers, och en
landtbo som jag måste ju ock peta litet iland och rabatter! Museiarbete
har dessutom likasom allt annat äfven sin afvigsida, nämligen den att
splittra ens verksamhet i detaljarbete och, mer än den utomstående
tror, helt upptaga ens krafter. Dessutom lider jag af det felet att arbeta
långsamt och med mycken ansträngning, åtminstone när jag icke genom
att odeladt och i sammanhang få egna mig åt en uppgift kan, såsom det
heter, »arbeta mig varm». Huru oförlåtligt förfuskade jag icke t. ex.
»stabbdansen», ett uppslag hvarav dock åtskilligt mer kunnat både utdragas och fastare utformas, medan en hel del °betänksamheter kunnat
vara uteslutna.
Med hjärtlig tillgifvenhet
N. E. Hammarstedt.
En liten anmälan af andra delen af dansk bondeliv har länge legat och
väntat på att få en plats i Fataburen.
30/4 14. Askov v. Vejen.
Herved beder jeg Dem modtage min venligste tak for Deres elskvmrdige brev. Lad mig tilföje min tak for den idag modtagne Fataburen
4de hefte. Ja, hvem er fuldkomrnen, ikke jeg! Jeg forstår så godt af
egen erfaring, hvad det betyder ikke at have samlet tid til sin rådighed,
men mit ordbogsarbej des. tusinde små notitser, gjorde mig det muligt
at bruge alle de småsturnper af tid, der dagene igennem blev tiovers
som brödsmuler fra et måltid. Landsbyprwsten må tit vente, som en gammel degn sagde, da prwsten beklagede sig over, at folk ej kom, som de
havde lovet: »ak, hr. pastor, jeg har såmeend ventet mango 100 timer.»
Det har jeg ganske vist også, men så havde jeg småarbejder liggende,
noter, der skulde renskrives, sedler, der skulde ordnes, mens jeg ventede
på brudefolk og lyttede efter kirkeklokkerne. Og når så bönderne havde
for travlt med höslaat og kornhöst, stod jeg op kl. 5 om morgenen og skrev
lös. Således blev Bondeliv til, det förste udkast ialtfald, som senere
ved bönderfolks hjffilp blev eftergået. Nu er jo nogetnxr alt slut, jeg har
modtaget det sidste rentrykte ark af ordbogen, sidste hefte skulde udkomme til nyår. Jeg forstår såvel Deres tanke med festerne. De har
utvivlsomt ret i, at forårsfesterne mere end nogen af de andre har taget
f olkenes sind og hjfflrte. Det var jo snildt, om De kunde ta arbejdet op,
det bliver vist meget stort, men om De blot tog Deres eget folks fester
med sammenstilling og henblik til os og Nordmxndene, var det jo en
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stolt opgave. Jeg har utvivlsomt en hel mangde notater og henvisninger
foruden hvad der er i ordbogen, og vilde De ved lejlighed notere ned,
hvad De önskede oplyst, og lade mig det vide, skal det vare mig en glade
at vare til Deres tjeneste, isar om jeg kunde få god tid til at tanke mig
om. Min arbejdsa3vne er starkt svundet. En hel mangde böger er sendt
til Folkemindeforeningens Bogsamling i Kg1. Bibliothek Kbh, og der
kommer alle mine seddelkasser og det övrige, jeg ejer skriftligt el. trykt,
når jeg ikke kan mere, til brug for de »junge, rustige doctores*, som
fölger. Alt ligger i bogstavorden i en snes blikkasser, med 2-3000 sedler
i hver. I Bondeliv II har jeg givet udtryk for den vemod, der griber os
gamle, når man ser på markerne det moderne maskinarbejde, der har
aflöst det gamle festlige arbejde, hvor de mange unge samledes i svulmende livsglade. Det kunde også vare gjort langt rigere, og forlaget
tilböd mig at ville vente, men jeg måtte desvarre svare, at jeg ma,gtede
ikke langere at rejse, sålidt som at optage en virkelig, solid undersögelse, vort lille land over. Et andet, jeg forsömte, er jeg blevet mindet
om ved de sidste hefter af Fata,b. om, hvorl. man skaffede sig ud. Der
turde vare minder, også hos os, om gnidild til husbrug; for et par år siden
hörte jeg noget om det, men vi har allevegne flint i mangde, landet er
tt bebygget og rende ud at »låne» ud hos en nabo har for det meste i
den gl. sammenbyggede by kun vret en ringe ulejlighed. I mit barndomshjem i årene 30-40 havde vi sten og stål, dermed klarede folk sig.
Mit arbejde har jo kim vret stykvark, uden jeg ret vidste selv af det,
sad jeg midt oppe i det og först, da jeg 1892 legenalig nedbrudt kom her
til Askov, fik jeg frihed og tid, men krafterne var og blev borte. Ja,
tilgiv min langa skrivelse!
Deres H. F. Feilberg.
19 17/1 15.
Högt ärade Hr Doktor!
Tro icke, att det är ful otacksamhet af mig, att jag icke förr än nu
— på samma gång som jag hjärtligast tackar eder för den mig tillsända
boken med nyårshälsningen — äfven af allt mitt hjärta tackar eder för
edert vänliga bref af d. 30 apr. 14. Det har stått framför mig på mitt
skrifbord i mitt hem på landet såsom en påminnelse, både att jag skulle
besvara det och att jag skulle gripa mig an med det ämne jag skref om.
Intetdera har blifvit af. Men så har det ock sedan, till råga på andra
hinder och svårigheter, timat mycket, som varit egnadt att ställa allt
upp och ner — mänsklighet, kultur,- individer. Vid Nordiska Museet
måste de värnepliktiga [sic!], bland dem chefen själf, ut på kustbevakning, och äfven förut hade det till följd af sjukdom varit trassel. Min
författarverksamhet har måst inskränka sig till några småartiklar för
Nordisk Familjebok och Fataburen, till excerptsamlande och till för-
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sök att tolka — Tacitus Germania från svensk folkforskningsståndpunkt.
Det är för mig en kännbar förlust att doktor Höfler gått hädan.
Han korresponderade med mig ganska mycket, och jag hade hoppats
att med en utförligare framställning af våra svenska skörde-, jul- och
såkakor få lämna honom ett nog rätt beaktansvärdt material för en afhandling om kultbröd af cirkelrund (solår?) form, som han sedan år tillbaka hade under beredning.
I samband med mina funderingar om en gammal vårhögtid såsom
ursprung för en hel del till andra årshögtider och äfven till bröllop förlagda riter har jag äfven gått och i min hjärna vändt på receptionsceremoniema vid inträdet i mansklassen. Jag ser mer eller mindre urartade
rudiment af dem i bl. a. de s. k. depositionsceremonierna vid universiteten, i skråreceptionerna, i upptågen vid passerandet af ekvatorn, i
vissa gamla bröllopsupptåg o. s. v., och jag misstänker starkt, att de
ock ingått i receptionseeremoniema i hansan, men jag eger tyvärr liten
eller fastmer ingen kunskap om de sistnämnda. Känner doktorn något
arbete, som utförligare redogör för detta receptionsceremoniel, blefve
jag synnerligen tacksam för en anvisning, likasom för öfrigt för alla
meddelanden af hithörande art. För tillfället har jag nämligen lyckats
fantisera hop en hypotes, att detta upptagande i mansklassen är det väsentligaste i alltsammans, eller åtminstone det näst väsentliga.
Med utmärkt högaktning
Eder tacksamme
N. E. Hammarstedt.
Jag sänder samtidigt ett litet tryck om »älvkvarnar».
24/1 15 Askov v. Vejen.
Kcere Hr. Dr. Hammarstedt!
Tak for Deres brev samt opsatsen om älvkvarnar, ja, tiden har bragt
utrolige overraskelser og forstyrrelser. }Ler bor jeg kim et par kilometer
fra grwndsen midt blandt lutter Sönderjyder, hvis slaegtninger og börn
kaemper for en regering, der siden 1864 har pint og plaget dem og gjort
dem =nikt inden egne landsgrwnser at Imre at hese og skrive deres
modersmål, mod folkeslag, de enten er ligegyldige for eller betragter som
venner og tabslisterne er alt blodige og lange og hver avis bringer nye.
Her var 4 lEerere inclkaldt, i den anledning måtte jeg »mobiliseres» som
leerer på skolen, men er bleven »permitteret» for 14 dage siden da der
nu er kommet prwst ved vor kirke og 2 af lwrerne er permitterede. Jeg
har så optaget et gammelt arbejde med forsög på at levere mere end et
blot referat, som i Weinholds Zs d. Vereins f. Volksk. VIII: Der Kobold
in nord. Ueberlieferung 0: vor Nisse, men et besög i julen af to unge, livs-
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glade börnebörn, en theolog og en jurist, samt en obligat influenza har
ilde handlet med min tid. Men nu til Deres planer. Det var jo snildt,
om De kunde lave noget til forårsfesten, jeg skal have tankerne ved det.
De kender vel Schurz's bog: Altersklassen u. Männerbiinde? M(ed)
h(ensyn) t(il) liniedåben kan henvises til min JOrdb. Tillmg 119 a. 27,
vi måtte i latiaskolen i Ribe 1842 krybe under åget 0: överste (4de) klasses bwnke og prygledes m. linealer og ordböger el. andet materiale, og
»indknöges» i et hjörne i skolegården med snebolte. Hansestmdernes
»pebersvende» — jeg har i Mellemslesvig 1848 og senere hört ordet brugt
om butiksvende i min hjemstavns lille by Gråsten (tonen på sidste stavelse), lavet af Tyskerne > Grauenstein, > Grafenstein, hvorfra de
bekendte »gråstener» (gravenstener) bler. Jeg kan henvise til först en
noget usikker erindring, en 4o bog om Bergen, såvidt mindes af Erik
Pontoppidan, vel i det 17de årh. biskop dr. Mer har jeg ikke kunnet
få sagen oplyst, men jeg tror, erindringen er pålidelig. En sikker henvisning er til Deecke, Liibische Geschichten u. Sagen 3, Liibeck 1890 s.
266 »Die hansischen Spiele zu Bergen», hvor der redegöres for Rookspill,
Waterspill, Kielholen, og henvises til Harttung, Die Spiele der Deutschen in Bergen in Hansischen Geschichtsblättern 1877, s. 89-115,
Krause zu den Bergenschen Spielen 1880 s. 109-122. Deeckes bog har
jeg, og henvisningerne, som efter sidetallene at dömme må bringe udf örlige oplysninger, kan måske lede Dem på vej til at finde noget.
Höflers död vidste jeg intet om, dette bringer ny vemod; jeg fik i
foråret et hartad ulteseligt kort fra ham til tak for et hefte af den nye
udgave af Harpestrengs Lebog, jeg sendte ham.
Jeg beder Dem endnu i ordbogs Till. efterse »hönse».
Vil De så for denne gang tage til takke?
Deres
H. F. Feilberg.

Endnu et må jeg föje til.
Livet, som de 4 gamle laerere har skrevet om i bogen, jeg sendte Dem,
har jeg levet under, helt i min förste ungdom til studenterdagene 1849
og senere delvis til 1890 som sogneprmst i M. Slesvig og efter krigen i
Vestjylland. Nu er vist de sidste spor ved at forsvinde.
Og endelig beder jeg Dem og andre venner hese fortalen til min jyske
ordbog, der i disse dage omdeles med sidste hefte, det er i visse måder
mit testamente.
Er der nogen naturlyd, som kunde txnkes at give motivet til Tomtens skoggerlatter: »lachen wie ein Kobold?»
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. Stockholm 19 22/2 18.
Högtärade Hr Doktor!
En varm tack för de mig vänligen tillsända särtrycken! — Om jag
i dessa själsförlamningens tider åstadkommit något, som jag icke sändt,
vet jag icke, undantagandes en svensk framställning av Tacitus' Germania, hvilken jag dock hälst ville lämna i en reviderad upplaga. Av
trilogien »Olsmessa — Elias åskguden» i Fataburen 1915 och 1916 har
jag väl sändt särtryck?
Med hjärtligaste hälsning
Eder tacksamt tillgifne N. E. Hammarstedt.
Askov 14/9 20 Vejen.
Kaare Dr. Hammarstedt!
Endelig kan jeg få lejlighed og overkomme at takke Dem for den rare
bog, De sendte mig, Forntro och Fornsedl. Den er meget yard; thi den
giver billeder af hvad man ellers må hese om, uden altid at forstå redegörelsen. Jeg går nu i det 90de år, så alt tager tid for mig. Sommaren
har vret så fuld af starkt optagende begivenheder — dog ikke som
under krigen »sjwleslidende» — kongens teventyrlige Eriksgata gennem
S. Jylland med en jubel uden ende, ej forudbestilt ved soldater og embedsmand, men af landets bosiddende folk fra de fattigste stakler til
de rigeste. De, som var tilstede, ved Dybbölfesten, nr mit ungdomshjem, har vret optaget over måde af hvad de oplevede. Jeg kunde desvserre ikke vare med og får de gl. kendte steder nwppe at se mere. Så
sender jeg lidt fra det sidste år. Lejligheden böd sig, og jeg fik lyst til
at skrive lidt, hvilket jeg beder Dem venligt at ville modtage.
Så har vi haft et politisk valg af stor betydenhed, jeg har haft den
glade ikke blot at kmme tale på genforeningsdagen i vor kirke for en
stor forsamling, men at stemme det Zahleske ministerium ned. Jeg
ved ikke nogen regering, der har gjort sig så forha,dt som den. I naste
uge skal vi ha den sidste afstemning på grund af grund.lovsandring.
Går den godt, er vi i orden.
Men nu slutter jeg med tak for al Deres venlighed og med önsket,
at De må leve vel og få en lang, rig fremtid.
Deres taknenamelige
H. F. Feilberg.
Valsböl Stykket er sartryk fra »Sönderjylland 1864-1919» ved Erling
Rördam (1919).
1)

»Svensk forntro och folksed i bild och ord», 1920. Udg:s Anm.

Norrländska ord- och accentstudier.
Av D. 0. ZETTERHOLM.
1. myra (mör, möra och mörra).
Ångermanländska former.
Myran (Formica) heter i Ångermanland: 1. n282' 1 m. koll.
2. m8rie f. (-a, -er, -en). 3. murre f. (böjn.= föregående). 4. myra.
Formen murre f. är belagd från socknarna Nora, Bjärtrå, Torsåker, Multrå och Själevad. Formen 'nere (med lång stamvokal)
är belagd från Sidensjö, Arnäs, Anundsjö, Åsele, Vilhelmina
och Resele. Koll. mer torde finnas öv.er hela landskapet. Sammansättningar såsom merstack, merkas, eter- och pi9sm8re, -mer(re)
äro vanliga. Formen myra f. är i huvudsak städernas ord. Formen mir motsvarar isl. maurr m., fsv. möra- (i ssg.), no. maur,
jämtl. mäur, medelp. mör och 2n82', västerb. mur och ?neger.
Diskussion av formerna.
1. De tvåstaviga formerna finnas nordost om Ångermanälven och formerna med långt r äro koncentrerade till södra
delen av detta område. (Om ett undantag se nedan.) Torsåker ligger visserligen på södra sidan av älven men hör språkligt samman med norra sidan på ett särskilt sätt. I denna
socken blir t. ex. ö > n liksom i större delen av nordöstra Ang.
Multrå socken omfattar både en del av norra och en del av
södra sidan. Långt åt väster går reselebelägget, som också
') I detta arbete göres försök med en »grov» beteckning. Tecknet 8 motsvarar lmalf. u, 8 och a. Bokstaven o motsvarar lmalf. 0.
6-45786 Sv. landsmål
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har en annan kvantitet än multråformen. Om reselebelägget
har upptecknaren, H. Geijer, en särskild anteckning.'
I stort sett kan man säga att området norr om älven karakteriseras bl. a. av bevarad kortstavighet i norr (Nordmaling)
och i dess mitt (Sidensjö). Där finns också en kvantitetsförskjutning i långstaviga ord med lång vokal + kort konsonant,
som kan uppträda med kort vokal + lång kons. eller kort(?)
kons. (Anundsjö).
Man bör betrakta ovannämnda kvantitetsförhållanden som
bakgrund vid förklaringen av det tvåstaviga m8rre f.
Den direkta orsaken till de tvåstaviga formernas uppkomst kan vara svår att bestämma. Man kan tala om en anslutning till snarlika ord. Man kan hänvisa till att liknande
utveckling till tvåstavig form ägt rum på Gotland och i Dalarna, gotl. maura, dalm. mära (< *moyra). Det har funnits
en tendens till individuum i stället för kollektivum, och då
användes oftast i detta fall pluralform. När r faller i mask.
plur. på ett område norr om en ungefärlig linje Örnsköldsvik—
Resele, kan lätt på grundval av plur.-formerna uppstå svaga
fem. sing.; alltså plur. m. *mure(r)= sing. f. mure (murre), jfr
härjed. plur. m8re på r-bortfallsområdet. Förskjutningen underlättas särskilt om ordet blivit kortstavigt, därför att då best.
form. plur. sammanfallit med best. form sing. Att ordet utvecklats nära de kortstaviga, antydes av en sammansättningsform som wire- i Vilhelmina, i st. för mur-.
Såsom senare sammansättningsled har ett mur mask.
koll, vissa förutsättningar att spåra ur till mure. En mycket
vanlig sammansättning är pissmur. Jfr lägda 'sådd äng' i Ang.,
Medelp. av lägd 'sank dalgång' Häls., Jt1., Norge; se förf. i
Festskrift till Erik Modin 1937, s. 222 fl.
Angående den växlande kvantiteten måste framhävas
att formerna med långt r ligga längst söderut, längst från
centrum för kortstavigheten. Dessa former kunde tänkas vara
1) H. Geijer tycker sig 1901, enligt ant. på ordlapp, minnas, att formen

?nere fanns i Resele, men han har den inte antecknad från 1898, då han vistades där. Det är just i uttr. muren ti bena (»sagt då benen domnat»), som
han kommer ihåg ordet.
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en utkantsföreteelse; kortstavigheten i m8ren har uppfattats
som långt r. Från Själevad finnas olika uppgifter om kvantiteten; Karl Jonsson anger dock långt r.
Man har vidare att överväga inverkan från riksspråkets
myra f., som finns i städerna och även trängt in i dialekten
under senare tid. Myra finns också längre söderut i Norrland: södra Hälsingland och Gästrikland. Alltså skulle mure
vara en kontamination av mur och myra. Avgörande kan denna
faktor inte vara, eftersom myra haft tillfälle att inverka på
så stora områden (Häls., Medelp., Västerb., Jämtl.), utan att
någon utvidgning av mr ägt rum.
Formerna mure och murre synas vara nordöst-ångermanländska novationer, beroende på dels speciella kvantitetsförhållanden, dels vissa språkupplösande faktorer (övergång koll. till
individ.), dels slutligen språkskapelse, se 6 nedan.'
Den psykologiska orsaken till g emin at an i murre anser jag vara, att ordet kommit att användas i barnspråket
närstående uttryck såsom murren ti bene 'myrorna i benet', 'det
kryper i benet' (efter domning o. likn.). Jfr riksspråkets myrkrypning 'nervpirrning' (framför allt i extremiteterna). Jfr även
uttr. sockerdricka i benen, stickvatten. Barnspråket och slangen
favorisera geminator t. ex. i hypokoristiska namnbildningar såsom Mirre, Gurra Gustav, syrra syster, Kurre Kurt.
myra och mör utanför Ångermanland.
Formen myra har påfallande liten utbredning inom dialekterna i Norden. Den finns egentligen bara i Danmark, i
Götaland och delar av Svealand. Däremot har t. ex. Värmland
maur och likn., Ovansiljan miira (< *moyra), Gotland maura,
Österbotten möur och Nuckö maur. Myra finns rätt allmänt i
s. Norrland, men ett underskikt av mör är där skönjbart. Häl1) Ett för landskapet speciellt ord är (såg)mura m. 'sågspån', som till ljudgestalt är snarlikt och till betydelsen inte alltför avlägset från mura myra.
Det kan hända att de båda i etymologiskt avseende obesläktade orden i något
fall sammanblandats. I nordöstra Äng. sammanfaller äldre Å och au, se Bucht,
Äldre fi och ö, s. 135. mura 'sågspån' utgår från i; num 'myra' utgår
från au.
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singlan d har mor f. (Forsa enl. Bogren), mar f. (Bjuråker),
myring m. 'svart myra, Formica fusca' (Bollnäs), möring m.
(Skog och Norrala). G ästrik land har möring m., möringar
'myror' (Hamrånge), myring (Hille), myrä f. (Asunda, Ovansjö),
myra f. (Hedesunda, lille). Dalarnas bergslagsmål har möra f.
(Aspeboda, St. Tuna m. fl.), se vidare Envall, Dalabergslagsmålet, s. 273 f. Uppland har mörä f. (Gräsö, Blidö, Harg),
mord f. (Börstil), myöra, miöra (Fosterna). Om övergången
> yö och ö i uppl. jfr Tiselius, Fasternamålet, s. 79. Jfr även
förekomsten av ortnamnsformerna Myrby : Mörby i Uppland.
möring, myring är en diminutivbildning till mör och myra:
ö går tillbaka på au eller öy (jfr Ovansiljan). myring är en
kontamination av möring och myra. De uppländska ö-formerna
ha troligen uppkommit genom diftongering av p.
Att myra skulle vara uppkommet av mör på samma sätt
som yr av ör, alltså över en diftongering ö> yö> y, är en
möjlighet som blivit aktuell genom John Svenssons arbete
Diftongering med palatalt förslag, 1944. Några hållpunkter
för en övergång mör > myra har jag dock inte; ö-former på
det egentliga myra-området finnas inte.
Uppländskan, bergslagsmålet och hälsingskan ha en utveckling ö> y i yk 'ök', kyra 'köra', gyra 'göra'. Som ovan nämnts
finns i Uppland också en diftongering y > yö > ö. Ö-formerna
i Uppland kunna lätt förklaras från g, men öformerna i Hälsingland, och Bergslagen komma av äldre au eller oy.
Dalarnas former utgå från au och oy, och Västerdalarna
har dift. M8141' m. jämte mör m. För Ovansiljans märä etc.
ansätter Levander forndalskt oy (Dalmålet 1, s. 206). Nedansiljan har möra och bergslagsmålet likaså (enligt Envall, a. a.
s. 273 f., ö< au). I många ord har ö-ljudsformerna vandrat från
bergslagsmålet till Nedansiljan. I Nedansiljan är det givetvis
svårt att avgöra om ö utgår från au eller oy (Levander, a. a. I,
s. 206, 212). Även för Ovansiljan borde man kunna räkna med
möjligheten att ä kan vara sekundärt uppkommet av au. Tillläggas kan att bergslagsmålet även har exempel på myra
jämte möra.
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myra anses utgå från *meuriön i avljudsförhållande till
isl. maurr, fsv. mör; jfr gylta, gyltr f. till ggltr, birna f. till
bi9rn (ej avljud). Alldeles jämförbart är inte förhållandet
gylta: g9ltr; man kan inte beträffande myra peka på anledningen till moveringen.
Är myra en gammal bildning? Ett enstavigt myr finns
också i fsv., men Olson, Appell. subst., s. 112, är inte böjd för
att uppfatta myr f. som en självständig bildning, iö-stam, utan
som en kontamination av mör och myra.
Enstavigt myr f. är inte ovanligt i fsv.: Birg. 2, 117, 130;
Leg. 968; Läkeb. 4, 354; MD 93 (myra dock också i Birg., Al.
många belägg), se Söderwall.
Om det funnits något eu-stadium i myra, vore det riktigare
att räkna med myr f. såsom ursprungligare och myra som en
utvidgning därav, kanske för att tillgodose behovet av ett individuum (vid sidan av mör koll.) eller diminutivum, jfr möring,
moring till maur. För ett sekundärt myra kan anföras den speciellt svenska formen mygga till mygg, möjligen under påverkan från Ity. mugge (Hellquist, Etym. Ordb.). Jfr även sådana
sekundära fem.-bildningar som täcka 'tacka', bägga till bagge.
Forndanskan har emellertid endast myrce f. och detta i
gamla belägg, det äldsta från c:a 1350. Med sådan bakgrund
ter sig fsv. myr f. gärna som kontaminationsform; mör i norr,
myra i söder. Men det är intet som hindrar att den för Sverige tänkta utvecklingen ägt rum även i Danmark.

myra f. synes ha ersatt koll. mör m. på en del av det egentligt svenska området, jfr fsv. mörestakker Läkeb. 7: 162, 318.
Obs. myr(a) sammansättes med högher och hoper i fsv. belägg,
under det att nusv. och dialekterna på det centrala området
har myrstack; ä. da. myrhög, nyda. myretue, myrehob. Senare sammansättningslederna synas antyda att myra är en dansk form.
Man kan förmoda att mör tidigare funnits även i Danmark,
fastän inga direkta belägg nu finnas för detta. 1600-tals-lexikografen Moth har dock mör 'et grönt insekt i hvede, rter
og vikker', som, ehuru isolerat, dock får identifieras med isl.
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maurr (Kalkar, Ordbog). — 1 fjoldemålet i Sydslesvig finnas
former -mör, upptecknade av A. Bjerrum, vid sidan av -myr av
Lyngby (se Fjoldemålets lydsystem 1944). Man måste få veta
något mer om dessa former, sammansatta med pesse-, pess-,
för att kunna bedöma dem. Det är dock otroligt att här skulle
föreligga motsvarigheten till isl. maurr, även om äldre au kan
bli ö, som över diftong kan gå till y i denna dialekt. Det är
vidare osäkert, om Moth fått denna form från en dansk källa.
Mlty. mire 'myra' anses utgå från *miere (dock tvivelaktigt;
man hade väntat möre); meng. mire är möjligen nordiskt lån
(eng. pissmire; meng. pissmere skulle däremot vara inhemskt').
Det da., syd- och mellansv. myra ansluter sig tydligen till
ett västgermanskt sammanhang, i vilket enligt etymologerna
avljudsformen -eu- skulle föreligga. Det bör dock framhållas att de västgerm. formerna äro oklara beträffande både stamvokalen och starnslutet. Det
finns varianter med i. N. v. Wijk' vågar dock ansätta en avljudsform eu, uttryckligen hänvisande till den nordiska formen
myra och till mnl. pl. mure (dock endast en gång belagd).
Av de två orden *maura- och *meuriön är alltså det förra
säkert nordiskt. myra (<-eu-) är påfallande sydligt orienterat,
och man skulle förmoda att formen ursprungligen hört hemma
endast i da och sydsv. Det förefaller som om den inträngt på uppsvenskt område.' Några hållpunkter för
en förmodan att da. myre skulle bero på lågty. inflytande har
jag dock inte. Utvidgningen myr -› myra kunde möjligen bero
på lågty. påverkan, jfr mygg, mygga och lågty. mugge.
Flera indoeuropeiska anknytningar finnas, för vilka jag kan
hänvisa till N. van Wijk, a. a. Bildningarna äro inte otvetydiga: lat. formica (< *mormica 1. möjl. *vormica), sanskr. ramrå,
ie. *momr-, *memr-. — myra har även förts samman med sv.
Björkman, Anglia Beibl. 29, s. 306.
N. van Wijk, Das indogermanische Wort fiir 'Ameise', Indogerm. Forsch.
33, s. 367.
SAOB uttrycker också en viss tvekan beträffande ett avljudsförhållande
mellan myra och mör. myra, »möjl. i avljudsförh. till fsv. mör». SAOB
om myra utkom sedan denna uppsats inlämnats till tryckning.
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mör adj., isl. meyrr och sv. murken, även med roten *mur 'krypa',
vilket Hellquist dock avvisar. — Ordet är av sådan natur, att
det lätt blir utsatt för folketymologiska omtolkningar. Jag har
ovan visat på några tendenser vid nybildningen.
Man kan till slut ställa frågan: Har myra 'Formica' tidigare funnits i Norge, Norrland, Dalarna, Gotland, Finland,
Estland, men genom homonymi utträngts av myr(a) 'mosse,
träsk' (tvåstavig form även i Dal.)? Den tvåstaviga formen är
mer sekundär än frånvaron av myra på ifrågavarande område.
Jfr maura- i ortnamn (Fritzner). Visserligen måste man helst
utgå från en tidigare enstavig form även för myr 'Formica'.
För båda alternativen gäller: Varför skulle formen myra utträngas just på de ålderdomliga områdena?
2. fjäll och köl.
För tio år sedan trycktes i NoB 24 (1936 s. 225 if.) av
undertecknad en uppsats, »Fjäll i Ångermanland och i Ådalens
poesi». Jag visade i denna att fjäll i Ångermanland och Västerbotten (delvis även i Medelpad och i delar av angränsande
landskap) har betydelsen 'bergigt skogsområde', 'fäbodställe', 'avsides liggande gård i skogen'. Några kalfjäll eller snöfjäll finnas inte inom ifrågavarande område. Det
visade sig vara en tydlig skillnad i betydelsen mellan riksspråkets fjäll och det ångermanländska ordet.
Pelle Molin skriver om fjäll, fjällfolk, fjällbonde och menar
inte lappar utan vanliga svenska bönder på litet avsides liggande gårdar. En annan sak är att i hans språk fjäll —
genom påverkan från Björnstjerne Björnson och andra —
fått en poetisk färgning, så att man får ett intryck av att det
gällde de litterärt mer användbara högfjällen.
Att påvisa den ångermanländska betydelsen av fjäll och
ordets användning hos Pelle Molin var den nämnda uppsatsens
egentliga syfte. I denna framfördes emellertid under reservation ett förslag till förklaring av fjäll i Ångermanland, en
förklaring som jag sedan frångått.
Jag vill här i anslutning till frågan om käl och köl när-
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mare motivera min ståndpunkt. I sin stora monografi »Terrängordet köl (käl, kielas)» har Carl Lindberg 1941 hänvisat
till min uppsats i NoB 24 i samband med frågan om åldern
på ordet köl 'ödemark'. »Ordet fjäll», säger Lindberg, »har
ännu mindre än mark kunnat bjuda köl någon konkurrens»1,
och han yttrar vidare: »Det i östra delen av ordet köl:s utbredningsområde (norrländska kusttrakterna) förekommande
fjäll n. 'utmark' o. d. är säkerligen identiskt med fsv. ficelder,
(urfjcelder) m. ... Ordets nuvarande genus torde dock bero på
inflytande från fjäll n. 'kalfjäll'».2
Hopkopplingen av fsv. fjcelder m. och norrl. fjäll n., som
jag en gång givit upphov till, vill jag icke längre fasthålla
vid. En annan förklaring av det ång. fjäll 'utmark' anser jag
troligare och dessutom belysande för köl 'ödemark'. För köl,
käl 'utmark' utgår Lindberg inte från betydelsen 'berg' och
liknande, utan han vill förklara betydelseutveeklingen 2 från
en betydelse 'rand', när det gäller båtkölen 'konvex välvning',
som tidigare avlöst en äldre betydelse 'kavitet', enligt Lindberg båtkölens ursprungliga betydelse.
Hur båtkölen har fått benämningen köl kunna vi tillsvidare
förbigå. Den gamla sammanställningen med ty. kehle, feng.
ce(o)le 'strupe' (SAOB utgår från en grundbetydelse 'böjt föremål') förefaller äga giltighet, även om en del detaljer äro
oklara. Det är väl språnget från 'båtköl' till 'ödemark', som
synts Lindberg alltför halsbrytande. Han arbetar i stället med
»betydelseförskjutningar»: 'kant', 'rand' > 'synrand' > 'ödemark',
vartill det finns paralleller. Men sådana förskjutningar behöva
knappast tillgripas för förklaringen av köl 'ödemark'. För
övrigt är utgångsbetydelsen kavitet för köl, som Lindberg ansätter, osäker.
De isländska beläggen (både äldre och yngre) på kiglr 'bergsrygg, bergsplatå' äro obekväma för Lindbergs teori och han
försöker såsom påvisats av D. Strömbäck NoB 1941 bortförklara dem.
1)
3)

a. a. s. 268.
2) a. a. s. 269.
a. a. s. 262 f., 266 f. och 273 f.
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Om blott båten som helhet kunnat kallas ki9/r, så är det,
även om steget är aldrig så långt, ingen omöjlighet att vid
horisonten uppskjutande berg kommit att benämnas med samma
ord; det kan först ha gällt enstaka berg som liknats vid en
upp- och nervänd båt, varifrån det sedan spritts som appella:
tivum.
De isländska beläggen på kiplr visa, att det funnits en
sådan gammal betydelse 'berg' och det bereder ingen större
svårighet att från denna komma fram till 'högslätt', 'större
skogsområde', 'sumpskog' o. s. v. Det gamla nordiska låneordet
i lapskan, kielas 'högslätt, lavhed' (= kiplr) från tiden omkring
Kristi födelse (enl. Lindberg), torde knappast utgöra något
direkt bevis emot en förskjutning av betydelsen 'båt' > 'berg' >
'högslätt'.
Lindberg påpekar att lapparna inte lånat andra nordiska
benämningar för ödemark (mark, fjäll) och menar därför att
de fått kielas redan vid första beröringen med nordborna,
alltså omkring Kr. f. Detta torde vara en alltför djärv slutsats ex silentio. Lapparna ha väl också några egna benämningar, och det torde räcka med att uppfatta kielas som urnordiskt lån.
En parallell till en sådan förskjutning 'berg' > 'skogsområde' ha vi i ordet fjäll. Till skillnad från köl är fjäll i bet.
'kalfjäll', 'högfjäll' klart dokumenterat från gammal och ny
tid, och över större delen av Norden.' En sådan betydelse
passar också bra om man vill förbinda ordet med ty. Felsen
(fjäll < germ. tfelz(i-), jfr sanskr. ~ina- 'sten'. Alternativen
fjäll < *f el a- eg. 'högslätt' samt fjäll < *felna- ha också framförts, se t. ex. Hellquist, Etym. ordb.
På några områden i Norden, i de mellannorrländska kustlandskapen, där inga fjäll finnas, har man kommit att anknyta
ordet till de bergssträckningar som där finnas, skogklädda
åsar och lider, som till slut, om man fortsätter tillräckligt
långt in i Lappland, övergå i riktiga fjäll. Även om man inte
ser fjällen i dessa trakter, så hör man talas om dem. Lappar
1)

Obs.! Västsveriges häl/ i bet. mindre, kala berg nedom skogsgränsen.
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komma då och då på handelsresor nedåt dessa trakter. Det
ligger nära till hands att mer eller mindre skämtsamt och litet
ironiskt kalla de egna utmarkerna, skogstrakterna för fjäll
efter de riktiga fjällen. Sambandet fjäll n. < fsv. fjcelder m.
'åker' etc. kunde se tilltalande ut, men fjcelder m. betyder dock
till övervägande del 'åker' och 'än g'. Det mellannorrländska
fjäll, avseende 'skogshöjder', 'fäbodställen' o. s. v. har föga med
åker att skaffa.' Norrbottensbelägget fjällmöyren 'fjällmyrarna'
(Nederluleå), som jag anförde i min nämnda uppsats, är något
annat än de ängsfjäll 'ängsstycken' som avses i Sörmland och
Uppland, se förf. a. a.
Den framstående lappmarkssonen Petrus Lmstadius har för
hundra år sedan givit en åskådlig skildring av bakgrunden till
betydelseövergången 'fjäll'> 'skogsområde': »Med fjäll menas
höga berg, som icke äro skogbeväxta utan kala och i sina
högsta regioner snöbetäckta, även om sommaren. Detta är den
rätta bemärkelsen på ordet fjäll; men stundom kallas, i synnerhet av dem, som bo på nedra landet, vissa sterilare trakter och
bergssträckningar för fjäll, och de som där bo: fjällbyggare.
I denna bemärkelse får ofta hela Lappmarken benämning av
fjällmark. Nu utgör Kölen eller Norska fjällryggen själva
huvudmassan av Lappmarkens fjäll . . . Fjällryggen sluttar
långsamt åt svenska sidan, men är helt tvär på den norska.»
(Journal 1828-32, I s. 238 i uppl. 1928.)
3. *lämja : *liimba.
Vid redogörelsen för synonymer till gimmer 'tacka, som
lammat första gången' lade jag på en karta i Nord. ordgeogr.
studier in en synonym *lämja, *lämba, som finns i landskapen
vid Norrlandskusten från Ångermanland till Norrbotten, på
enstaka platser även i Lappland. Jag fann det intressant att
ett nytt ord vunnit spridning i Norrland, där det gamla ordet
gimmer helt och hållet försvunnit.
1) Obs. det norge-lapska ordet bcelddo, fl. pelto 'åker' < *fetp-. (K. B.
Wiklund enligt Lindberg, s. 269.)
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Ordets former hade jag i den ordgeografiska framställningen
inte anledning att gå in på. Att man även för formen lämja
har att utgå från *lämba framgår av a. a. s. 25. Att ordet
troligen från början är ett verb har jag antagit ss. 83 o. 89.
Jfr killa 'en som har fått killingar' till killa v. 'föda killingar'
Njurunda (Med.) och lammelamm 'lamm efter en som fött
första gången' (från skilda platser i Norden) till lamma 'få
lamm'.
Formen lämje fann jag i det sammanhanget knappast i behov av särskild förklaring. Prof. Hj. Lindroth har förebrått
mig att jag inte givit någon kommentar på denna punkt.
(Sakk. uti. Lund 1939.)i Min mening är att formen lämje har
fått sitt -j- genom sekundär anslutning till ja-v erb och,
fastän i mindre mån, till -jön-stammar. I norra Ångermanland
finns både lämme och lämje, liksom tämme och tämje, rämme
och rände 'bräka (om getter)'. Ett urspr. långst. verb tfänja2
med sekundärt -j- finns i Västerbotten (Ordbok över Burträskmålet': Pm, se famn, jfr fsv. um fämia omfamna och Multrå1.) Förklaringen till Lindroths förvåning över min behandling av ordet får
man i den nyligen utkomna del II av hans Ölands folkmål (1945). Här finns
nämligen en egendomlig uppgift: fem. sin g. färja (1703) vilken diskuteras
med hänsyn till dess eventuella anslutning till sörmländska exempel på j-tilllägg samt de norrländska kortstaviga svaga pluralformerna på -jen. Lindroths
framställning föranleder ingen ändring av min förklaring av lärnja i Ångermanland.
Några sällsynta plur. former på -jen finnas visserligen upptecknade t. o. m.
i ett långstavigt ord klattjen 'klockorna' Anundsjö (H. Geijer), som Lindroth
också hänvisat till. Ett annat ord är det kortstaviga styjjen 'stugorna': formen, som är sällsynt, är upptecknad i Anundsjö och Själevad. Men något
bevis för att sådana former funnits allmänt eller på ett större område i Ångermanland torde dessa sporadiska fall (med k och g i stammen) inte utgöra. I
Nordmaling och i södra Västerbotten vidtager pluralformer på -una. Härefter
kommer norra Västerbotten med - jen i best. plur. i de kortstaviga svaga.
Där heter det emellertid iiimme utan j. Någon avgörande inverkan på uppkomsten av lämja torde de anförda jen-formerna inte utgöra. Skulle en eventuell plur. neutr. på -i, alltså lambi (jfr några socknar i Österbotten) utgöra
bakgrunden till iiimja? Närmare hållpunkter saknas.
2) Betydelse: 1) uppmäta längden på ngt genom att utsträcka båda armarna.
2) räfsa samman hö etc. till ett så stort fång som en man kan bära.
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målet: *fänga, uttalat fännje (till fang) med liknande betydelse
samt Anundsjö: fämnä).
Formerna med -j- av lämma är en ångermanländsk urspårning (jfr Yb.: ltrn, Nb.:(?) /iiå:p). De gruppera sig i socknar runt
omkring Örnsköldsvik. lämme finns från Ullånger, Skog och
Nordingrå, samt i växling med lämje från Sidensjö och Nätra.
Både söder och norr om kimje-beläggen finns alltså lämme,
vilket ytterligare talar för den sekundära karaktären av. lämje.
4. Sehroderus' uppgifter om slock och slafat.
Slafåt (vanligen med tonvikten på -fåt') betyder i området
vid bottniska viken 'matsäcksskrin', 'matsäckskista', i primitivaste former liknande ett avlångt mjölktråg med ett annat
välvt över som lock. Det användes av fiskarna på fiskefärder
och av säljägarna på de långa säljakterna. Slafat är dessutom skällsord för en slamsig och vårdslös kvinna. I den
överförda betydelsen finns ordet också i Norge (Senjen,
Namd. enl. Aasen, loss), tydligtvis i anslutning till och infört
från Norrland.
Ett fotografi av ett »slafat» finns i uppsatsen »Hur Sverige
och Finland mötas» av Sigurd Erixon i hg 1938, s. 212 och
han ger a. a. s. 209 en summarisk översikt över detta matkärls
utbredning. Om slafatet i svenska Finland jfr även Ragna
Ahlbäck, i Folklivsstuclier I, 1945, s. 124.
Slock betyder ett avlångt tråg av större format, som användes till att skålla svin i och till baktråg. Stock betyder
också — åtminstone i Uppland — 'stor otymplig kvinna',
'stort djur'. Slock finns på ungefär samma område som slafat
dock utan att ha närmare anknytning till detta ord.
Slaffati finns i Er. Schroderus' d. y. Lexicon latino scondicum 1637, vars huvuddel är ett litet fyrspråkigt lexikon med
finska i den fjärde spalten (f. ö. utgörande den äldsta kända
1)

Enstaka uppteckningar finnas med grav huvudaccent på första leden:
Frötuna, .214fit 'ett kärl liknande två mot varandra lagda tråg, användes ofta att förvara sill i, användes ofta att grava fisk i'
(Enånger).

8/4f4t Ljusterö,
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Slafat.
Teckning av E. Nordenmark, Nordingrå.
»Slafat är en halv gång bredare än ett tråg. (E. N.).
a. visar locket underifrån.

finska ordboken, se B. fiesselman i förordet till ett 1941 utgivet faksimile av 1637 års upplaga). Schroderus skriver:
Alveus

{ &ock
Trogh

Trog das bedeckt ist
der Trog

Slagati
Kankalo

En speciellt finsk motsvarighet' till Trog torde inte slaffati
vara.' Schroderus' kunskaper i finska härröra från vistelsen i
Uleåborg (se a. a.). Det är den österbottniska formen, som
ligger bakom Schroderus' uppteckning i detta fall. Förbindelsen si- finns inte i genuint finska ord. Från svenskbygder
uppge Vendell och Wessman ordet från Ålands härad, Nagu,
Kökar och Oravais. Från upplandskusten finns slafat och
Levin-Möller 1705 har också ordet. Man hade nästan väntat
sig att slafat varit känt även för uppsalabon Schroderus,
1) Schroderus' uppgifter om kappe och vacka har nyligen betvivlats och
diskuterats av Lars Forner, De svenska spannmålsmåtten, 1945.
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men så har tydligen inte varit fallet, eftersom han upptar det
som finska.
Saken slafat synes vara genuin inom det bottniska området. Annorlunda är det med ordet slafat. Man kunde visserligen tycka, att en förbindelse med verbet slå skulle ge en
förklaring. Locket är ju ett upp och nervänt tråg. Ljudförhållandena ställer heller inte något i vägen vare sig för en
utgångspunkt *slåfat eller för *slockfat, men fat är inte benämning på det 'tråg', som brukar användas. Det troligaste
är därför att ordet slafat är lika med mhty. Schlegevass, ä. nhty.
Schlagfass 'stort fat till varuförsändelser', som Torp, Nyno.
etym. ordbok har sammanställt ordet med. Förmodligen är det
då via Stockholm som slafat har spritt sig, och antagligen har
det från början där avsett ett kraftigare kärl än fiskarnas
skrin eller av hoplagda mjölktråg mer eller mindre tillfälligt
förfärdigade skrin och kärl. Slagfat bör man kunna sätta som
uppslagsord; så gör också Fale Burman 1790-t., exc. i ULMA.
Det skall till slut nämnas, att vi i södra Sverige, enligt
Rietz, ha sammansättningar som slagbänk 'bänk att fälla ned',
slabå:nk Smål., Skåne; i Danmark, enligt Feilberg, slagvindue
(Jylland) 'vinduesramme tu l at lukke op'. Riksspråkligt är i
Sverige slagbord 'med skivor som kan fällas ned'. slagbänk,
slagvindue äro bildningar likartade med slagfat eller påverkade
från tyskan.
5. Ligga på börd.
En sedvanerätt för reglering av fisketurerna.

Hemmansägaren och upptecknaren Emil Nordenmark skriver i en uppteckning om fiske i Nordingrå socken, Ångermanland:
»Nu var e pa, de vise att två plasser [d. v. s. fiskeplatser],
se drog vi 18tt om, men de anre notvärpa, se var e han SBM
komme först, se vart han ägar te värpe. Å då dm SBM komme
saarn se feck legge pa börd, fulna för 8nna ätte Si3M d8m komme
te värpe.»1 På de icke utlottade fiskeplatserna gällde priori1)

ULMA au. 7108, s. 84.
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tetsrätten. »Ägare till varpet» innebar att han fick behålla
det tills han kastat och dragit. »Nu kunde det hända» skriver
N. som komplettering i brev till mig, »att då den första hade
dragit och inte fått något, så for de andra på annat ställe,
antingen till var sitt eller till samma varp. Då blev det till
att kappro och så vart det till att komma på börd igen.» Det
var så pass reglerat att om en fiskare, som kom först, inte
genast ville börja, kunde han ligga och uppehålla de övriga
hur länge som helst. På de utlottade platserna rådde man
om varpet ett dygn.
Meningen med bestämmelsen om »börd» var att förhindra
slagsmål och orättvisor på fiskestället, vilket väl kunde tänkas
hända, när fisken gick till ordentligt. Varpets omfattning var
bestämd med utstakade ruskor. Till en linje mitt emellan dem
måste man ha kommit för att vara »ägare till varpet». Det
låter som en primitiv reglering av rätten, men uttrycket »ligga
på börd» är inte urgammalt i dialekten. Uttalet böt/ (tjockt d)
visar inte tillbaka på urspr. rå, som i dial. ger k. Förmodligen är seden att ligga på börd mycket äldre än uttrycket.
Dessförinnan torde andra benämningar ha funnits. Ordning,
rätt? Yngre än »börd» torde tur i tur och ordning vara.
I nysvenskan finns ett ord börd i betydelsen 'plikt', 'åliggande', 'tur', 'tid då något måste göras'. Dalins ordbok 1851
nämner att ordet börjar föråldras. De äldsta beläggen tillhöra
1600-talet (se SAOB) och gälla lotsarna, deras tjänstgöringslista, lön, turer. Det är från dem som fiskarna övertagit ordet,
som är ett lågtyskt eller holländskt lån, jfr holl. beurt i samma
betydelse som i sv., till ett verb motsv. sv. böra (borde), se
SAOB.
Från andra platser i Norrland än Nordingrå och Ulvön
i en grannsocken känner jag inte till ordet', som är ett exempel på ord som spritt sig utefter norrlandskusten. Ulvöns fiskeläge har f. ö. använts av Gävlefiskare.
1) Lic. R. Broberg har vänligen meddelat mig ett nytt belägg, upptecknat
av honom själv, från Bålsöns fiskehamn utanför Hudiksvall. Belägget synes
stämma med min förmodan om spridningen. Reglerna äro här tydligen något
annorlunda än i Nordingrå: »Den som kom först med sin båt till notplatsen,
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6. Ett egendomligt bitryck i Västerbotten—Norrbotten och dess
antagna inverkan på ljudutvecklingen i slutartikeln.
I norra Västerbotten och södra Norrbotten förekommer på
vissa ändelser ett bitryck, som förefallit de forskare, som
sysslat med dessa mål, mycket egendomligt och varit föremål
för flera förklaringsförsök.'
Det ifrågavarande bitrycket uppträder i följande typer':
Best. sing. hårdi (obest. sing. h4na 'hane').
Dat. sing. fem. best. f. fljrz (obest. sing. Mu).
Best. sing. Nr.e.ig (obest. sing. War *bärar, 'bjära'),
åbån (åar 'abborre').
Best. sing. nbyl§gn (obest. sing. nbggal 'nycken.
Pres. part. 1,641 'körande'.
» biyettt 'bärande'.
»
Från Värmland, Närke, Västmanland och Tröndelagen anför Lindgren' uppgifter om ett liknande bitryck, som uppträder även på ändelsen i best. plur. och även i långstaviga ord. Best. sing. gummä (Närke), som har sitt bitryck
i samband med n-bortfallet, bör inte föras samman med de
förut nämnda fallen. Om bitryck på ändelsen i best. plur.
i Bohuslän se nedan. Om Tröndelagens bitryck i best. pl.
skall anmärkas att det är sina egna iakttagelser Lindgren
bygger på.
Det är socknarna Skellefteå, Norsjö, Jörn och Byske i
norra Vb. samt Älvsbyn och Piteå i södra Nb., som har ifrågahan sades ha börda, då han låg stilla och behöll platsen för att bevaka sin
rätt att dra. Men då måste han dra innan kvällen. Låg han där till nästa
morgon, så hade han inte rätten längre, utan då fick den dra som först kom.»
(ULMA 16878.) Det hade varit intressant att få veta om och i vilken utsträckning seden funnits även på andra håll.
På det seminarium för dialektgeografiska problem, som undertecknad
ledde 1938-40, var även detta gåtfulla bitryck uppe till diskussion utan att
någon tillfredsställande lösning kunde ges. Då jag nu tagit upp problemet
på nytt, begagnar jag tillfället att tacka deltagarna i övningarna för intressanta inlägg och påpekanden; nedan redogöres för sådana på respektive
punkter.
1 exemplen användes lmalf.
3) Burträskm. gramm., s. 47.
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varande bitryck. Det finns inte i burträskmålet, men exemplen
ovan äro anförda i Burträskmålets gramm. av Lindgren.' I Norrfjärden i Nb. har fil. lic. Gösta Holm upptecknat huvudtryck
på ändelsen.
Lindgren uppfattar det ifrågavarande bitrycket som härrörande från en tidigare stark biton på artikeln från dess
tidigare självständiga stadium (obs. sammansatta ords accentuering). Han hänvisar till liknande bitryck i Värmland, Västmanland och Närke samt i Tröndelagen i Norge (Burträskmålets grammatik, s. 46 f.).
Nat. Beckman åberopar (Sekundära nasalvokaler, s. 31) Lindgrens iakttagelser och teori (och A. Noreens uppgifter hos
Lindgren) för förklaringen till utebliven apokope av 91.
Seth Larsson nämner också detta bitryck i sitt arbete
Substantivböjningen i Västerbottens folkmål (s. 120). Han förbigår dat. sing. fem. Det har också varit tveksamt för mig,
om detta fall har bitrycket. En kännare av skelleftemålet,
fil. mag. Sven Lundström, uppgav först att det inte fanns
någon skillnad på dat. och nom., ack. sing. av svaga femininer.
Vid närmare rannsakande av sin språkkänsla på denna punkt
har han dock bekräftat Lindgrens iakttagelser. — En del pitebor som jag tillfrågat vill inte kännas vid något bitryck i dat,
sing. fem. Dativböjningen är på upphällningen i detta mål.
Assar Janån jämför skelleftemålets ifrågavarande bitryck
med ett bitryck på plur. best. form -ane (hästane), som finns
på Tjörn, Orust och i Inlands Fräkne härad i Bohuslän (Studier över substantivet i bohuslänskan, s. 166). Janzål uppfattar bitrycket som en rest av ett ålderdomligt förhållande och
hänvisar till dess förekomst i ortnamn och till motsvarande
företeelse på västra Dal.
Det är frestande att sätta det västerbottniska bitrycket i
samband med företeelser, som reglera det värmländska, att
alltså förklara bitrycket som en reducerad cirkumflex, närmare
bestämt en bicirkumflex. Se t. ex. pl. 5 samt s. 153 i Värmlands svenska dialekter av G. Kallstenius. (Märk dock även bi') I Ordbok över Burträskmålet av Lindgren är bitrycket utmärkt endast
sporadiskt och endast i början av boken (för Skellefteå och Norsjö socknar).
7 -45786 Sv. landsmål
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tryck i trestaviga former, i vilka inte apokope ägt rum.) Den
värmländska bitonen är åtminstone i en del fall ett slags ersättningsförlängning för apokoperade och synkoperade ljud.
Inte bara artikelns vokal utan även hela artikeln kan ersättas
med förlängning av föregående vokal eller konsonant. späjjel
'spegel' kan bli späjjol i best. form sing. i Ämtervikssocknarna, jfr Noreen, Fryksdalsmålets ljudlära 105 1: b.
Många exempel finnas både i Sverige och Norge på förlängning av stamvokalen vid vokalsynkope i den suffigerade artikeln. Till företeelser som best. sing. san av sanden, kväln
av kvällen, som finns både i Sverige och Norge, kunde man
möjligen föra fallen nyckeln, bärarn av de ovannämnda västerbottniska fallen, en slags ersättningsförlängning i samband med
artikelsynkopen. Dessa fall få dock nedan annan förklaring.
Det västerbottniska bitrycket skiljer sig nämligen från det
värmländska. I Norrland har man inte bicirkumflex i närliggande dialekter (men givetvis vanlig cirkumflex i långstaviga,
starktryckiga ord). Bitryck finns i Vb., Nb. i typen spegel,
nyckel, men däremot inte i mask. best. pl. Lindgren uppger
bitryck i best. pl. i Tröndelagen. Huvudgruppen för bitrycket
i Norrland är kortstaviga svaga maskuliner. Undantag finnas:
pres. part. tjören 'körande', aftan, akseln. Att apokope verkat
bitryck i typen haran är uteslutet.
Bitrycket kan inte bero enbart på det långa n i artikeln,
emedan de långstaviga svaga maskulinerna inte ha
sådant. Enbart kortstavigheten kan heller inte vara orsaken.
I så fall skulle de svaga kortstaviga femininerna inte sakna
bitrycket.
Det är tydligt att kortstavigheten och maskulina artikeln
ha samverkat. Artikelformen med långt n har kommit att bevara och förstärka en rest av kortstavighetsaccenten, som annars är så gott som försvunnen i norra Vb. I Piteå har denna
accent förskjutits till huvudtryck på ändelsen (harån i Norrfjärden); Pitedalen har mer av bevarad kortstavighet än Skelleftedalen i samt dessutom oftare huvudaccent på andra sam1) Bitrycket i Bohuslän uppträder i södra delen av landskapet (jfr ovan),.
den del som mer har uppgivit jämviktsaccenten.
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mansättningsleden, se Zetterholm, Supr. och kak. n-ljud, s. 58
och Wallström, Övre Norrlands språkgeografi, s. 43, 68 ff.1
Det är sådana rytmtyper som det av Wallström anförda harafit 'harfot' på kortstavighetsområdena, som bildar bakgrunden
till pitebeläggen med huvudton på ändelsen (hagetn). Bitrycket
i skellefteområdet kunde också sägas bero på den allmänna
accentframflyttningen till stamstavelsen och vara en rest av ett
huvudtryck (lic. K.-H. Dahlstedt, jfr Lindgren s. 19 betr. suffix).
I vilket fall som helst är det fråga om kortstavighetsaccenten
i mer eller mindre ursprunglig form, inte ett förutvarande
starkare tryck på artikeln enbart i egenskap av artikel. »Tunga»
artikelformer (d. v. s. med långt n) ha stört den jämna accenten. Bitrycket är en reflex av kvantitetsförhållanden. 1
likhet med vad ofta visar sig vara fallet, när det gäller äldre
nordiska språkstadier, avhänger det s. k. trycket av kvantiteten.
Även för presensparticiper och substantiv med »tunga» avledningsändelser torde ha gällt detsamma som för de ovannämnda kortstaviga substantiven; de kunna ha haft starkt (bi)tryck på ändelsen, ursprungligen endast i kortstaviga ord.' Man
måste på grundval av ovan gjorda iakttagelser förmoda, att
det gamla paradigmet för kortstaviga svaga (även tvåstaviga
starka) substantiv innefattade ett slags accentväxling. Denna
accentväxling har •inte haft någon större språkhistorisk betydelse, men man kan t. ex. peka på ett ord tjur(ved) < pinurr med inte alldeles klarlagd ljudutveckling. Jfr
Kock, Die alt- und neuschwed. acc. § 227.
Det förtjänar i sammanhanget att nämnas, att då franskan
lösgjorde sig från latinet under germanskt inflytande, uppstod
en biaccent, jfr Hasselrot, Nysv. studier 1944. Liksom i Vb.
var det fråga om en övergång från en mer kvantiterande rytm
till en mer accentuerande. När vi i de nordiska dialekterna
äger områden med mer bevarad jämviktsaccent i närheten av
områden med upphävd sådan, borde det vara en angelägen
Om slutledsbetoningen översiktligt i Norden se Hesselman, Sveamålen 45.
Lindgren, a. st., räknade också med bitryck snarast i de kortstaviga verbens pres. part.
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uppgift att göra jämförande analyser.' Det debatterade bitrycket på artikeländelsen är ett vittnesbörd om att kvantitetsskillnaden i vissa ändelser har betytt något in i senaste tid.
Har det ifrågavarande bitrycket i Västerbotten tidigare
funnits i de kortstaviga svaga femininerna och har det i
så fall åstadkommit att slutartikelns n kvarstår i dessa i motsats till vad fallet är i de långstaviga?
Dat. sing. fem. har fortfarande bitryck (Skellefteå). Andra
kasus (gen. sing. o. pl. och nom, ack. pl.) har haft förutsättningar för men inte bevarat bitryck och inte heller inverkat på
nom. och ack. si n g., som inte ha bitryck. Vi ha ingen anledning att misstänka att det ,i femininerna funnits ett sådant
bitryck som ovan beskrivits för de kortstaviga maskulinerna
och dat. fem. Om det hade funnits, kan man inte säga, att
detta bitryck, som är betingat av artikeln plus kortstavigheten,
haft någon inverkan på n-ets bevarande i artikeln. En annan
sak är att tvåstaviga kortstaviga ord onekligen tidigare haft
ett starkare och kraftigare tryck på ändelsen, t. o. m. likvärdigt med stamstavelsens. Artikelformerna skola nämligen jämföras med min, din, sin och hon. Det skall dock först nämnas
att n-et i artikeln kan tänkas kvarstå, därför att formen utgår
från ackusativen -ina, i vilken a i artikeln först skulle apokoperas; de ifrågavarande substantiven. uppträda i oblik form.
Man kunde därför säga att kortstavigheten indirekt verkat
bevarandet av n. Men varför endast på detta område, och inte
i Jämtland och Hälsingland?
Artikelns n bör sammanhållas med min, din, sin, hon, som
också ha bevarat n i de mellersta av de norrländska kustlandskapen i motsats till det jämtska och norska området. (Det
finns också en biform till hon, nämligen a före namn, som
troligen uppkommit från eller under inflytande från ack. håna.)
Tvåstaviga kortstaviga ord med jämn accent äro likvärdiga
med enstaviga (jfr för övrigt eddametriken).
1) A. Janzå. arbetar (Vokalassim. 1933) med olika accentförhållanden i
norra och södra Bohuslän vid förklaring av ljudförändringar.
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Om man som Beckmani antager att min, din etc. äro starktonsformer, måste man tycka att det är egendomligt att inte
starktonsformerna haft inflytande även på området västerut
eller att bitrycket lämnat så föga spår efter sig i de kortstaviga beträffande n i artikeln; det blir ingen konsekvens med
förklaringarna »trycksvag ställning» 2 och »svagtons-former».
I stället är det så att n kvarstår i min, din, sin, hon och i de
kortstaviga svaga femininernas slutartikel i de nämnda norrländska landskapen, därför att n-bortfallet på detta område
representerar ett övergångsstadium: kvarstående n i Österbotten och i de östsvenska dialekterna (med undantag av några
mindre delar); min, din, sin brukar göra gemensam sak med
slutartikeln. Om n-bortfallets västliga orientering se liesselman, Sveamålen, s. 41 if. och Vendell, Ordbok över de östsvenska
dialekterna xxxiii.
Best. form av de lån gstaviga svaga fem., slutande på -a, är
alldeles tydligt primär i förhållande till de starka femininernas,
vilket redan Aasen har visat. Om litteraturen kring denna
fråga se Janzen, a. a. s. 142. Formen i neutr. pl., som Beckman ansåg utgöra ett hinder för teorin, har fått sitt -a från
de starka femininerna.
Men även de långstaviga svagas artikelform kan inte ha
blivit -a (kyrkan> kyrka) utan påverkan från något håll i formsystemet. Även denna form bör sammanhållas med den pronominella biformen på -a. Man har antagit nasalering av vokalen (Beckman, efter Schagerström) och hänvisat till franskans
en > q, men det torde inte vara tillfyllest med denna hänvisning. Om vokalen är nasalerad, är det ännu inte och behöver inte »fortskrida» till bortfall av n. I sådana fall fungerar nasalen. Först vid en ändring i funktionen kan man tala
om ett bortfall: 1. n-ets funktion, d. v. s. frågan om n-bortfall
i större sammanhang, eller 2. artikelns funktion, en morfologisk fråga.
Sekundära nasalvokaler. Sv. Lm. XIII.
Jfr Zetterholm »1 trycksvag ställning», Ark. f. nord. fil. 59, 1944. P. Diderichsen talar om »Passepartoutforklaringer» med anledning av några andra
syagtonsförklaringar, Ark. f. nord. fil. 59, 1944, s. 301.
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I franskan är nasaleringen inte begränsad till trycksvag
ställning, och så är inte heller fallet i nordiska dialekter med
nutida nasalering: dalmålet, kalixmålet eller i selbumålet, eller
i upplysningarna från den första grammatiska avhandlipgen i
fornis1.1 Jfr Beckmans formulering av lagen om bortfall av
n och nasalering a. a. 5: »Slutljudande kort n faller i svagtonig
stavelse, därvid föregående vokal nasaleras».
Det finns visserligen en övergång o > a (även starktonigt)
i norrländska och även andra svenska dialekter, som skulle
kunna passa in på hon> a och oblika kasus -on > -a (det långa
o skulle först ha förkortats i hon), men för att -on helt och
hållet skall ersättas av -a måste fonemet ha attraherats av
och sammanblandats med ett a i språket.
Om anknytning till artikelns -a skall sökas någonstans, är
det naturligast att göra det hos det feminina pronominet, men
det är inte omöjligt att pronominet senare rönt ett visst inflytande från de enklitiska artikelformerna.
Vad är då orsaken till motsättningen best. form kyrka:
ladun? De kortstaviga orden har bevarat n, de långstaviga har
tappat n. Man har talat om konsonantbalans 2, så Seth Larsson, s. 189, hänvisande till L. Levander och A. Kock. Till
konsonantbalans för Larsson också motsättningen /Jästa: dagan
(kortst. starka) som finns i Ångermanland—Västerbotten, där
dock dagan beror på anslutning till de kortstaviga svaga (en
Alftamålet i Hälsingland har nasalvokaler endast i ändelser. Se Lundell Sv. Lm I, 123 och Beckman a. a. 53, kyrka. Obs. närheten till kvarstående n i Gästrikland.
Bevarandet resp. bortfallet av d och t i slutstavelser tycks inte stämma
särskilt bra med tryckförhållandena: mindre tryck på ändelsen i Sydsverige
och Götaland men bevarade d och t i svagtoniga stavelser i motsats mot "Uppsverige.
En grupp långstaviga, nämligen de som sluta på lång vokal, ha anslutit
sig till de kortstaviga och fått -an i best. pl.: alltså moan, såan, håan.
Orsaken? Enligt eddametriken jämställas långstaviga hiatusord med kortstaviga, men detta är nog inte hela förklaringen. — Jfr en proseminarieuppsats av mig från 1926, Subst. böjn. i Bjärtrå sockens folkmål (s. Ang.) ULMA
acc. 1460. I spänningen mellan en accentuering moån (jfr kökålv i Piteå)
och moan har ordet uppfattats som kortstavigt. Företeelsen är tämligen sen
och inte helt att jämföra med fornisl. båa, bäa.
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åsikt som framfördes av undertecknad vid opposition på Larssons avh. 1929). Det är de svaga kortstaviga som är ursprunget för n-formerna, och dessa äro att jämföra med ord
av typen min, din, sin. Ångermanland—Västerbotten är ett
litet område i jämförelse med det område söder och väster
därom, där femininerna sluta på -a. Från detta kan fem. på -a
ha trängt in. Artikeln i de långstaviga orden har substituerats
med -a. Men varför endast i de långstaviga? Det olika trycket
på de långstaviga och de kortstaviga kan ha reglerat substitutionerna på detta sätt, även om det inte kan sägas åstadkomma
skild ljudutveckling.
Jag vill sammanfatta:
Bitrycket i Västerbotten—Norrbotten beror på en kombination av kortstavighet och artikel, en variation av jämviktsaccenten. Denna har inte fullständigt uppgivits. Ett huvudtryck har inte helt och hållet lagts på första stavelsen, även
om stavelsen i skelleftemålet har förlängts vid den allmänna
stavelseförlängningen.
Bitrycket har inte funnits i nom, ack. fem. av de kortstaviga svaga subst.
Bitrycket har inte direkt verkat att n kvarstår i feminina kortstaviga tvåstaviga substantiv.
n i de tvåstaviga kortstaviga femininernas artikel är
att jämföra med n i min, din, sin och är att ansluta till östsv.
dialekters kvarstående n.
Best. form av svaga långstaviga femininer på -a är primär
i förhållande till de starkas (r= Aasens åsikt i Norsk Gr.). De
s. k. nasalvokalernas inverkan på utvecklingen av artikelformerna är tvivelaktig.
De nya artikelformerna måste vi söka bland former och
fonem, som redan äro tillfinnandes i språket. De nya är inte
uppkomna genom olika slag av tryck utan genom ändringar
av funktionen hos de redan givna.
Min tes om tryckets ringa betydelse' för ljudutvecklingen vinner i sannolikhet allt eftersom man tillämpar den på
1) Zetterholm, »I trycksvag ställning», Ark. f. nord. fil. 59, 1944.
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mer material. Även om Olav Ahlbäck inte utgår från nämnda
tes, måste jag med tillfredsställelse notera hans resultat i uppsatsen om den finländska apokopen i, att denna inte föregås
av någon försvagning av slutvokalerna. Vokalerna försvagas
tydligen inte alltid, innan de falla bort.
Att anhängarna av strukturfilologien inte räkna med utveckling i trycksvag ställning framgår av Paul Diderichsen i
Ark. f. nord. fil. 59, 1944, s. 300: »Man tor her opkaste det
Sporgsmaal, om overhovedet i noget Tilfoelde et Ord eller Ordelement kan svinde alene af rent fonetiske Grunde, uden at
der samtidig (eller forst) finder en Reduktion af Betydningen
Sted, der na3rmer den steerkt til 0.»
Vidare kan nämnas från svagtonsfronten att Bengt Hesselman i det nyligen utkomna arbetet Omljud och brytning i de
nordiska språken utmönstrat flera svagton sförklaringar men
däremot bestämt gentemot A. Kock och John Svensson vidhållit sin åsikt om svagton som orsaken till frånvaron av brytning i de kortstaviga starka verben.' Hesselman har två andra
förklaringar också — svagtonsförklaringen är den tredje, men
enligt Hesselman den viktigaste punkten — och nämner även
att flera av de starka verben i nämnda grupp ha »en tämligen allmän och förbleknad betydelse» (94 f.).
I. Modeer har — ungefär samtidigt med min nämnda uppsats och oavhängigt av denna — publicerat en särskild uppsats om namnet Sverige (NoB 1945), där han för k> g(h) räknar med påverkan från danskan och inte med »svagtonsutveckling». Även andra ord som bägare, koger, bagare, stegarhus
förklaras på samma sätt. Han avvisar emellertid min mera
vittgående tes om trycksvag ställning och språkutvecklingen;
taga, någon, jag, mig är enligt honom resultat av svagtonen
(»ofta ... helt obetonade i satssammanhanget»). Har någon
mätt graden av svagton i sådana fall? Och var dra gränsen?
Studier i nordisk filologi, bd 31-33: 7, 1945, s. 32.
Omljuden ha verkat både i huvudtoniga och svagtoniga stavelser, men
brytningsdiftongeringen, som enligt H. också är en fjärrassimilation, uteblir i
'svagton' (s. 101).

NORRLÄNDSKA ORD- OCR ACCENTSTDDIER

105

— M. är vidare förvånad över att jag inte hänvisat till hans
tidigare behandling av namnet Sverige i Ord- och namngeografiska studier 113 if., 1937. Tyvärr hade jag icke läst hans förklaring till g i Sverige; i annat fall hade jag givetvis hänvisat
till den. Att min uppsats är oavhängig av Modeers behandlingar torde vara uppenbart för varje läsare av framställningarna.
Med de österut avtagande n-bortfallen kan man i viss mån
jämföra nasalassimilationerna nk > kk, mp > pp, nt > tt.
I Sverige anses de vara i stort sett inskränkta till trycksvag
ställning (v. Friesen, Wessa., Moberg, se den sistnämndes avh.
1944% En annan jämförbar utveckling är k> g(h); i svenskan
förekommer denna nästan uteslutande i trycksvag ställning, i
danskan däremot allmänt efter vokal.' Förklaringen till dessa
förskjutningar blir otillfredsställande, om man endast tar hänsyn till svenska förhållanden. Dessa företeelser ha i svenskan
graderats efter trycksvag och tryckstark ställning, men den
trycksvaga ställningen är inte or sak till företeelserna.
Vad är då orsaken eller förklaringen? Övergången k> g(h)
skall ses i samband med förskjutningar och sammanfall i det
danska konsonantsystemet, som ännu inte äro helt klarlagda.
Om n-bortfallet har sagts en del i det föregående; det är beroende av sammanfall och förskjutningar bland artikelns former plus en fonetisk tendens (nasalering?), starkast i väster.
De s. k. assimilationerna av nasal + tonlös explosiva bero på
att den stora gruppen av ord med tonlös geminata attraherat
nasalorden. Möjligt är att det även har funnits en fonetisk
bakgrund. Man skulle i så fall tänka på »tonlösa vokalavslutningar», jfr isländskan, härjedalskan, lapskan och även åländskan samt målet i eg. Finland (se Lundell, Sv. Lm. I och
Om de nordiska nasalassimilatiouerna mp > pp, nt > tt, nk > kk
med särskild hänsyn till svenskan.
I en ree. uv Forner, De svenska spannmålsmåtten, 1945, Sv. Lm. 1945,
har jag jämfört övergången k> gh med u > y(ö) i sönder, söndag, tynna

av tunna.
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Noreen, Vårt språk I, 536). Eftersom det samtidigt med assimilationerna inträder förändringar i vokalerna: i> e, u> o,
vill man gärna förbinda dem med nasalering. Kan man säga
att nasalering förekommit rikligast västerut? Om så vore, bleve
assimilationerna en parallell till n-bortfallet.1

7. la, väl och fäll.
SAOB befattar sig inte med det lilla ordet la 'väl' i det
1939 utkomna häftet 1—leuterera. Det är kanske med fog man
utelämnar det eller spar det. la är ett obetydligt ord, som
man lätt halkar över, utan betoning i satsen. Det är också
lokalt begränsat. Men det är mycket känt i Sverige, därför
att göteborgsspråket har upptagit det: »det är la gött»; »det
är la dumt» o. liknande. Nästan varje göteborgshistoria innehåller väl ett la. Många exempel finner man t. ex. i Stina Palmborgs Välsignade ungar 1938, Svårhanterliga barn 1935. »Det
var la dumt, fröken» o. s. v.
la tillhör inte högspråket, men det är vanligt i vardagsspråket i Västsverige. Möjligen avser SAOB att föra ordet
under väl; la kommer emellertid inte av väl.
Stamorten för la synes vara Västergötland, men formen är
också vanlig i Halland och västra Småland och förekommer
i Östergötland, Sörmland och Närke. En biform till la är la.
I de sist nämnda landskapen är det fäll(e), föll(e) som är
vanligast, och liknande former (fäll, föll, fl) finnas i de mellanoch nordsvenska dialekterna och i Norge (fu//i Tel., folk
feel(l)a Gbr.,fill Stjordal, se Aasen, Ross, Rietz). Även i Västergötland finns exempel på fälle, fölle och fele (Västgöta ordb.
i ULMA).
Riksspråkets motsvarighet är väl, som också uppträder i
dialekterna, särskilt i Skåne, sydöstra Småland, Bohuslän och
på Gotland. Sporadiskt kan väl förekomma i alla dialekter
och torde då bero på mer eller mindre sent riksspråksinflytande. I Stockholm och angränsande städer heter det vädjande
adverbet i vardagligare språk välan, jfr Sv. Lm. I, s. 610.
1) Ovanstående bidrag nr 6 inlämnades till tryckning i augusti 1945.

NORRLÄNDSKA ORD- OCH ACCENTSTUDIER

107

Obs. Rydquists uppgift i Sv. språkets lagar V, s. 132: »välan
(uttaladt trokaiskt)». välan förekommer också t. ex. i Elds
kåserier om barn i Dagens Nyheter 1945.
Vidare ha vi formen väl(l)e, som uppträder i folkvisorna,
.enl. Rydquist och A. Kock, men som jag inte återfunnit i dialekterna utom som en sällsynt form i Svens6as texter Sv.
Lm. I, 11 (s. 636). Är välle kontamination av väl och fäl(le)?
la är enl. A. Kock en förkortning av väla, välle. »I vissa
trakter», fortsätter Kock, »kanske en förkortning av det synonyma (no.) fulla» (Från Filologiska föreningen i Lund, 1898).
Man vill emellertid på grund av utbredningsförhållandena
och förekomsten i nysvenskan i första hand förbinda la med
fulla, fälla (le, la med fälle, fölle), som i sin tur bör jämföras
med fsv. fulleliga. Adverbsuffixet -la bör också ihågkommas.
Man kan sätta i fråga om väla, välle överhuvud bidragit till
uppkomsten av la. Förekomsten av dille, väla i nysv. har jag
inte närmare undersökt, men dessa former synas ha en inskränkt användning, jfr ovan. — la kan inte gärna komma
av välan, en sekundär bildning i anslutning till nästan och dyl.
adv., se SAOB under fuller. Det heter ju inte heller -lan utan
fuller har fått -er efter heller, eller (SAOB).
föll, fäll kan inte komma av väl. Tonlösa ljud tendera att
bli tonande i trycksvaga ord, sällan tvärtom.
la har uppkommit på liknande sätt som da. kun av ikkun,
no. kkje av ikkje.
Gången av tryckförskjutningen har varit ungefär densamma
som när Sverike utvecklats till Sverige. Uttryck som han harl
fulla kan betraktas som jämförliga med en sammansättning.
Taktgränsen har förskjutits från x1X,IX x till x1X x1>; och
x IX x (han hår la), när fulla användes på annat sätt än med hela
sitt betydelseinnehåll. När bitrycket följer omedelbart på ett
huvudtryck, tenderar bitrycket (rytmiskt likvärdigt med huvudtryck) att förändras. Se exempel hos Kock, Die alt- und
neuschw. acc. 162 if., 267. Fulla har troligen först blivit kortstavigt. Kortstaviga ord synas särskilt kunna förskjuta bitrycket till sista stavelsen på grund av jämviktsaccenten. Levander nämner dylika exempel i Dalmålet I, 220: ssvnknu <
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sonarkunu, messmör < miösumar. Även långstaviga uppvisa
denna utveckling i dalmålet. Detta i så fall sekundärt. Även
i Västergötland finns exempel på långstaviga ord som uppvisa
svårförklarade utvecklingar
> e greser 'grisar', se Götlind,
Vgl. folkm., s. 152), enligt min mening beroende på sekundär
kortstavighetsutveckling såsom en tendens i landskapet. Både
rytmen (med jämnt betonade bitryck) och tonaliteten, den sistnämnda med starkt stigande tonfall på gstt i en västgötes uttal av de är la gstt (någonting åt norska till) synes utgöra goda
förutsättningar för ett betonande och bevarande av slutstavelsen av adverbet fulla. Det stigande tonfallet på gstt drar
med sig en betoning av sista stavelsen i fulla. Jfr la = lilla
i Vgl. och Smål., enligt Rietz (trol. efter Sven Hof). Götlind
förklarar ma f. 'lilla mor' i västgötamålet av »mor lilla»
(Västsvensk ordbildning, s. 143).
Jespersen påpekar att den nämnda språkrytmiska regeln
är allmänmänsklig (Lehrbuch der phon., s. 220) och att man
väntar sig finna den i alla språk. Skillnader kan dock iakttagas. Han anser danskan på grund av talets hastighet i detta
språk och de stora motsättningarna mellan starka och svaga
stavelser, bland alla språk mest gynna ovan nämnda tendens.
Man observerar även en ovanligt rik förekomst av kortstavighetsaccenter, t. o. m. urspr. geminator (tonlösa) förkortas.
Flera än jag torde ha lagt märke till att västgöt ar i
allmänhet i högre grad än andra svenskar har ett »hastigt
tal» (jfr motsättningen östgötabönder : västgötabönder), som
kommer fram särskilt vid uttalet av mindre betonade stavelser. Dessa få en påfallande lika betoning. Apokope i trestaviga ord finns föga av i Västergötland — hösta 'hästarna' skall
förmodligen förklaras på annat sätt, se Götlind, Västergötlands folkmål II, s. 85 f.
Det är sådana rytmiska förhållanden som givit upphov till
västgötskt la av fulla.

Meddelanden och aktstycken.
Fjärding och kappe.
»För att undvika att felaktiga former gång på gång citeras i nya
dialektundersökningar, vore det lämpligt, att allt tvivelaktigt material
landskapsvis rensades ut från samlingarna av kompetenta kännare och
antingen kasserades eller flyttades till en plats, där det ej längre kunde
ställa till något besvär» (L. Forner, De svenska spannmålsmåtten s. 28,
15yersta noten).
Är den här framställda anmärkningen mot Landsmålsarkivets skötsel av samlingarna väl grundad? Låt oss ta ett par stickprov ur Forners
avhandling! Från Leksand har F. (s. 75) den felaktiga formen kapa.
Den 16:o-samling, varur formen hämtats, är dels placerad bland de i
särskilt skåp förvarade samlingar med vita etiketter, som forskarna
avrädas från att använda (de rekommendabla samlingarna ha gula
etiketter), dels vid det ledkort, som utgör rubrik, försedd med följande
-Varning: »Till denna samling skola ej 16:o-hänvisningar införas i Dalmålsordboken.» Av A. Nygårds fullt tillförlitliga samling, placerad
mindre än en halv meter från den ovannämnda, med varning försedda
samlingen, hade F. kunnat inhämta, att de verkliga Leksandsformerna
äro dels kap m. 'måttet kappe', dels kåpa m. 'liten, rund träskål'.
Det andra exemplet! Från Malung har F. (s. 35) den felaktiga formen fyåkg; formen tillhör det från Malung skarpt skilda övre Västerdalsområdet. Felet beror därpå, att F. vid ortsangivelsen rättat sig
efter ryggsidan till typordlistans band, där det står »Tpl. Lima. Malungs Tig. Dal.» och ej efter ordlistans rubriksida, som tydligt anger
Lima socken. Vilken varning vore effektiv vid dylik behandling av
materialet?
Forners metod att begränsa sitt arbete till typordlistor (och endast
till Lundells typordlista!) och sedessamlingar har medfört, att den
språkbild han ger ofta blir missvisande och ofullständig. Ett par exempel
må även här vara till fyllest. Från Rättvik upptages endast en form
ffiekvg, tydligen felaktigt avskriven efter typordlistan för Rättviks
forna finnmark 13ingsjö, som har fjcbhg (akut accent och kort ä-ljud).
Det egentliga Rättvik (med Boda) har genomgående lAktug, vilket är
intressant därför, att formen direkt motsvarar Ovan-Siljans vanligaste
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form fli;sqrugg och utgör ett av de vackraste beläggen på, att övre Österdalmålets starka tendens till kortstavighet med ty åtföljande jämviktsaccent karakteriserar ej blott Ovan-Siljan, utan även Rättviksområdet.
En lika otillfredsställande behandling har ordet kappe rönt. Leksandsformen har redan nämnts. Om orden kapp och kappe säger Forner
(s. 75): »Säkerligen är det samma ord i båda fallen» och hänvisar mycket
allmänt till behandlingen av apokope i Levander, Dalmålet I 222. Om
man läser framställningen här (den omfattar endast fem sidor), måste
man dock finna, att den s. k. villkorliga apokoperingen i dalmålet aldrig
medför, att ett ord övergår från en böjningstp till en annan. Morakarlen kan hundratals gånger säga ev-nid jen stop jlin 'sätt ned en stolpe
här!' utan att det svagt böjda stopä 'stolpe' därför övergår till ett starkt
böjt stöp. Dylikt hör ju till elementa i fråga om all nordskandinavisk
språkutveckling — men det behöver uppenbarligen ånyo framhållas.
Om L. Forner hade tagit reda på allt föreliggande material rörande
kapp—kappe och så sett litet geografiskt på detta material, skulle han
lätt ha funnit, att Dalarne har dels ett ord kapp, belagt överallt i OvanSiljan samt sporadiskt i Nedan-Siljan, dels ett ord kappe, belagt överallt i Nedan-Siljan och Väster-Dalarne, men alls ej i Ovan-Siljan. I de
flesta bygderna användes endast det ena av orden, vilket då betyder
såväl 'liten träskål' som 'ett rymdmått', men i de bygder (t. ex. Leksand; se ovan), där båda orden äro gängse, har en differentiering skett,
så att det ena betyder 'liten träskål' och det andra 'ett rymdmått'.
De detaljer, som här berörts, skulle ej tillåtits upptaga utrymme i
tidskriften, om de ej vore symtomatiska. Det är uppenbart, att många
yngre språkforskare ej längre äro villiga att sysselsätta sig vare sig med
dialektundersökningar i fältet eller med detaljerad och betryggande
genomgång av samlingarna i arkiven. Häråt är ej mycket att göra;
kanske är företeelsen en aspekt av den nutida »urbaniseringen». Den
slutsats, som måste dragas, är att arbetet med dialektmaterialets framläggande i lättillgängliga ordböcker måste påskyndas och geografiskt
förallmänligas. Härigenom skulle bl. a. språkavhandlingarna besparas
hundratals sidor av valhänta och vilseförande redogörelser för dialektmaterialet.
Lars Levander.

Dalarnes spännhake: Israel Holmströms spanhakug.
Sjätte strofen av Israel Holmströms Visa från slutet av 1600-talet
(se E. Noreen, Valda stycken av svenska författare 1526-1732) inledes
med ett adjektiv, spanhakug, som synes svårtolkat. Om en ful kvinna
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säges bl. a.: »Spanhakug är then leskan.» E. Noreen lämnar frågan om
ordets betydelse öppen. A. Noreen föreslår som översättning (med
tillfogat frågetecken) 'med kluven haka' (A. Noreen o. E. Meyer, Valda
stycken av svenska författare 1526-1732, 2:a uppl. 1907, s. 299).
Måhända kan man få någon vägledning ifråga om betydelsen genom
att jämföra ordet med ett dels vid vagnmakeri, dels vid laggning använt
redskap, kallat spännhake (även bandhake 1. bandhip), ett ord som återfinnes i Dalmålsordboken på Landsmåls- och Folkrninnesarkivet. Redskapets utseende framgår av vidstående bild (fig. 1-2). Jfr om laggarverktyget Dag Trotzig i Gruddbo, sid. 347.

Fig. 1. »Bandhip» från Orsa. Fig. 2. »Bandhake» från Sollerön.

Betrakta vi nu illustrationerna till ovan beskrivna redskap, se vi
onekligen likheten med profilen av ett gapande människoansikte, i vilket
hakan är starkt framskjuten.
Det är mycket troligt, att Israel Holmström känt till spännhaken
och dess utseende. Enligt Dag Trotzig torde redskapet ha varit allmänt
förekommande över hela landet. Visserligen har ingen form *spannhake
med samma betydelse som spännhake kunnat beläggas ur ordsamlingar
på Landsmålsarkivet. Men i Västmanland finns ett verb spanna med
betydelsen 'spänna fast', och Wessmans ordbok över östsv. mål upptar
formen spann med bet. 'läderrem eller järnring, som sättes omkring
något för att hålla det slutet' (jfr fsv. (gul-)span n. guldspänne). Detta
talar för att jämte en form spännhake en gång även funnits en form
*spannhake ('hake att spänna fast järnring kring vagnshjulet eller att
spänna band omkring laggkärl med').
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Härtill kommer att i SAOS finnas (bland uppgifter, som redaktionen
av SAOB välvilligt ställt till mitt förfogande) under art. spannkake
anteckningar om ett redskap, vars utseende ej med säkerhet kan beskrivas. De äro hämtade ur en handskrift i Krigsarkivet 1551-52,
1551/3: Arkliräkningar; Archeli Smedz Redzskap . . »Spar haka — 1 st..
Span hakar — 12 str.»
Möjligt är, att Israel Holmström bildat sitt adjektiv spanhakug
direkt utifrån den minnesbild av laggarredskapet, som han säkert hade
inom sig och lätt kunde applicera på den fula käringen. Men det är lika
tänkbart, att han utgått från substantivet spannhake eller spännhake
i den bildliga betydelsen 'ful, elak människa (man eller kvinna)'. Denna
betydelse är väl belagd från 1600-talet; SAOS har belägg från 1609,
1620 och 1675.
Såsom en parallell till här skildrade betydelseutveckling må anföras
dalmålets hip i den överförda betydelsen 'haka', 'käft' i uttryck som
?op i djp 'tappa hakan av pur förvåning' (eg.: 'löpa i hip') och g slö
eljpin 'hon visar sin dumhet med sitt pratande' (eg.: 'hon säljer hipen;).
Till detta ha bildats adjektiven hipig (åjpug) 'dumt nyfiken' och hipen
(åjpin) 'löjligt angelägen', verbet hipas (åjpas) 'stå och stirra av fånighet' samt substantivet hipkäring (åjpkeligg) 'kvinna, som går i gårdarna
och talar illa om folk'.
Stig Björklund.

Till frågan om götamålens r och

t.

Fördelningen av tungspets-r och skorrande r i götamålen har ganska
mycket diskuterats. Man har frågat sig, varför dessa mål ha r i somliga
ställningar, a i andra, ett förhållande, som synts särskilt egendomligt,
därest man med somliga forskare antager, att skorrningen spritt sig
till götamålen från de helskorrande sydsvenska målen. Den, som mig
veterligen senast behandlat dessa frågor, är D. 0. ZETTERHOLM i ett
tillägg till den i Svenska Landsmål för år 1942 publicerade uppsatsen
»Uppkomsten av de norrländska supradentala och kakuminala n-ljuden».
Zetterholm kritiserar här SJÖSTEDTS i »Studier över r-ljuden i sydskandinaviska mål» uttryckta mening, att utvecklingen av h i götamålen
är oberoende av de helskorrande målens a. (»Mycket talar för att götamålens tungrots-r icke i väsentligt avseende kan skiljas från de sydsvenska r-ljuden utan måste betraktas som utlöpare från det sydliga
området.» Zetterholm.) Men å andra sidan anser han, att ÅLANDER i
»Konsonanterna i Östergötlands folkmål» icke kunnat tillfredsställande
förklara, varför det h, som enligt hans mening kommit från Sydsverige,
icke i götamålen motsvaras av a i alla ställningar. Zetterholms uppgift
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blir att söka finna svar på frågan, varför götamålen ha r i vissa ställningar.
Vid läsningen av Zetterholms framställning har det förefallit mig,
som om man möjligen kunde lägga andra synpunkter på ifrågavarande
spörsmål. Då i varje fall en fortsatt diskussion kan vara av intresse,
har jag dristat mig att göra några invändningar mot Zetterholms resonemang.
Till en början synes det mig, som om en viss motsättning rådde mellan uppsatsen och den franska resumén, vars uppgift ju måste vara att
ange kontentan av författarens tankegång. I resumén heter det: »L'r,
sous l'influence de la Suede meridionale, s'est transforme en un h (substitution), quand il etait particulierement difficile å prononcer (facilite
de prononciation). C'est en måme temps un phenomene de substitution
et de simplification de la prononciation.» I själva uppsatsen heter det
visserligen också, att götamålens fördelning av r och h uppkommit »både
genom uttalslättnad och genom substitution», men därtill fogas här ett
uttalande, att det är r-supradentalema, som hindrat it att helt tränga
igenom. Detta uttalande, vari resonemanget utmynnar, saknar motsvarighet i resumén.
Åsikten om supradentalernas betydelse uttrycker förf. på ett något
svävande sätt, än positivt, än mera obestämt (s. 44 f.). Det heter först,
att till fördelningen av r-ljuden »har bidragit' inflytande från r, som
bundits i dentalförbindelser». Men sedan säges mera bestämt, att tungspets-r skyddats av tendensen till supradentalljudbildning. »Häri vill
jag se grunden till götaregelns fördelning av r och it.» Det är vidare icke
klart, om Z. menar, att tungspets-r i alla ställningar, där det förekommer, alltså även i konsonantförbindelser som br, kr, rm, rv o. s. v., beror
på supradentalljudbildningen. När man läser uppsatsen, får man i
det hela den uppfattningen. Den nyss citerade meningen kan t. er.
knappast förstås på något annat sätt. Men å andra sidan heter det i
en av de formuleringar, varmed förf. uttrycker sin mening om supradentalernas roll: »Kort tungspets-r i intervokalisk ställning och i slutljud har gjort gemensam sak med r i konsonantgrupp (i första hand
dental).* Här talas blott om vissa fall av tungspets-r, och vidare införes såsom en faktor, vilken konserverat r i dessa fall, r i förbindelse
med annan konsonant än dental. Antingen menar förf., att r i sådana
förbindelser — t. ex. i bra, grå, krona, varm, harv — beror på supradentalljudbildningen och kan subsummeras under denna. Detta förefaller
mig svårt att tro. Eller också menar han, att dessa konsonantförbindelser, lika väl som dentalförbindelserna, ha en ljudlagsenlig karaktär i
målen. Men i så fall förefaller det onekligen, som vore det, om man
vill söka förklaringen till r i intervokalisk ställning och i slutljud efter
de av Z. föreslagna linjerna, naturligare att hänvisa till dessa konsonant') Spärrat av undert.
8 — 45786 Sv. landsmål
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grupper, där ett r verkligen uttalas och höres, än till dentalförbindelserna.
Ty i dessa sist nämnda förbindelser finnes ju intet uttalat r-ljud vid
den tid, då r i vissa ställningar övergår till h; r har sammansmält med
dentalen till ett enhetligt ljud. Det är då svårt att begripa, att ett sådant
inflytande från r, som Zetterholm talar om, kan göra sig gällande. Något
r som finnes »latent på sin plats, trots att det inte artikuleras» (Zetterholm a. a. s. 40), kan man, såvitt jag förstår, alldeles icke räkna med
i de ifrågavarande målen.
Zetterholm menar, att r, när det är kort och står mellan vokaler
eller i slutljud, bevarats i götamålen, »emedan det skyddats av tendensen till supradentalljudbildning>> eller, annorlunda uttryckt, på
grund av »inflytande från r, som bundits i dentalförbindelser». Emellertid måste det väl från början tvärtom vara så, att »tendensen till
supradentalljudbildning» beror på att r-ljudet framför dentalen varit r.
Zetterholms mening måste väl då, såvitt jag förstår, vara den, att de
supradentaler, som en gång uppkommit i dessa mål, senare, när tendensen r>rt. framträdde, hindrade denna tendens i vissa ställningar.
Eller, för att ta ett konkret exempel, det heter i vgm. 'ur 'tjur', håra
'höra', mor 'mor', emedan tungspets-r »skyddats» av sådant uttal som
h@t, mp_
Men månne man verkligen måste gå en sådan omväg för att förklara tungspets-r-et i alla dessa utomordentligt talrika och ofta förekommande fall, där götamålen ha kort r-ljud mellan vokaler eller i slutljud? (Kanske också i andra ställningar — se ovan.) Man må t. ex. tänka
på alla presensformer på -ar och -er, kallar, kommer o. s. v., eller på
adjektiver med ändelsen -er, långer o. s. v. Det förefaller mig ytterst
egendomligt och långsökt att förklara r i sådana och andra fall därmed,
att i målen finns en »tendens till supradentalljudbildning», medan samma
r i sveamålen, t. ex. i Närke på andra sidan Tiveden, sannolikt inte
anses behöva någon annan »förklaring» än att målen bevarat det ursprungliga uttalet av r-ljudet. Den »förklaring», som kan krävas, må
sättas in på en annan punkt.
Jag har av skäl, som ovan berörts, icke kunnat bli övertygad om
riktigheten av Zetterholms teori om dentalförbindelsernas betydelse
för bibehållandet av r i vissa ställningar. Det förefaller mig, som om
man skulle kunna se denna sak på ett annat sätt.
Statistiskt sett äro utan minsta tvivel r-fallen i götamålen i stor
majoritet, jämfört med k-fallen. Ett stickprov i vilken text som helst
kan övertyga härom. På två godtyckligt valda sidor i Västgötahistorier
av Hallender (i En västgötabok, utgiven av J. Götlind) har jag, bortsett
från ord, som innehålla r-supradentaler, funnit 12 k-fall mot 116 r-fall,
och på 8 sidors dialektcitat i Ljunggrens Västgötahistorier 8 th-fall mot
80 r-fall. Man kan m. a. o. säga, att i götamålen r är regel och n. undantag. Och det regelbundna tungspets-r — i fara och far, kommer och går,
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i bro och gräva, varg, varm o. s. v. — behöver, så vitt jag förstår, ingen
förklaring, lika litet här som i sveamålen: det är det ursprungliga
dentala r-ljudet, som bevarats. Vad som skulle behöva förklaras — om det nu kan ske — är det förhållandet, att tungspets-r i
vissa ställningar utbytts mot h.
Om denna övergång ha flera författare yttrat sig, bl. a. Gjerdman i
Sörml. stadsm. s. 77 f. och Ålander i sin förut nämnda avhandling I
s. 227. Även Zetterholm talar härom i sin här berörda uppsats: i likhet
med Ålander menar han, att det är ljudlättnad, som åstadkommit
övergången.
Vad som möjligtvis i detta sammanhang kan förtjäna något beaktande, är det faktum, att det även finns andra exempel på att språkljud utvecklas annorlunda, då de äro uddljudande eller långa, än då de
stå i andra ställningar. I de nordiska språken ha de ursprungliga frikativorna b, å, y utvecklats till explosivorna b, d, g i uddljud och vid gemination (Noreen Aschw. Gr. § 225: 1). En sådan utveckling innebär,
att ljuden prononceras med mera energi. Månne man icke här kan se
en parallell till övergången r >n, i uddljud och vid lång kvantitet och ett
bidrag till förklaring av denna övergång?
Huru man än vill söka förklara uppkomsten av götamålens tungrots-r, förefaller det givetvis lättare att fatta den till vissa ställningar
begränsade övergången r >n,, om man utgår ifrån att utvecklingen av
r-ljudet i götamålen är oberoende av de sydsvenska målens skorrning.
Jfr ock Gjerdmans uttalande a. st. Frågan är emellertid, om icke samma
förklaring står till buds, även om man med Ålander antager, att h kommit
söderifrån in i götamålen. I varje fall har Zetterholm uttryckt en sådan
mening, då han säger, att »l'r, sous l'influence de la Suåde meridionale,
s'est transforme en un h, quand il etait particuliårement difficile å prononcer.»
Kanske kunde man resonera på följande sätt. Kallstenius citerar
i Värml. dial. § 25 några ord av en clialektupptecknare: »Någon gång — —
kan a epidemiskt sprida sig inom ett helt område och bli rådande.» Finge
man behålla den bild, som här valts, kunde man, förmodar jag, säga,
att om en språklig »smitta» sprider sig från en trakt till en annan, så
följer den, som andra företeelser, »det minsta motståndets lag», eller,
med andra ord, den drabbar där, varest den möter mest mottaglighet.
Därför träffar den först barnen (jfr Kallstenius a. st.), och därför sätter
den sig s. a. s. lättast fast på sådana ställen i talet, där talorganen av
fysiologiska skäl äro mest mottagliga för den. Man torde ha rätt att
påstå, att uddljudsställning och lång kvantitet kräva mer energisk prononciation än andra ställningar.1 Vare sig man menar, att detta medför
en strävan efter uttalslättnad, eller ej, torde förhållandet kunna antas
1) Jfr Gjerdman a. a. s. 77 rad 9 nerifrån o. if.
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skapa benägenhet för en speciell utveckling av språkljud och mottaglighet för tendenser till sådan utveckling. Så kan man, synes det mig,
på ett naturligt sätt förklara, att den söderifrån kommande tendensen
till övergång r>h, i götamålen segrar i nämnda ställningar, medan annars det ursprungliga dentala r står kvar, liksom det gör i sveamålen.
Samuel Landtmanson.

Folklivsforskningen och de kyrkliga traditionerna.
Nordisk folkloristisk och etnologisk forskning har otvivelaktigt rika
och givande undersökningsområden även inom det kyrkliga folklivets
råmärken. Kyrkan har varit en både traditionsskapande och traditionsbevarande makt i vårt samhälle, och det bör därför vara självklart, att
dess förgreningar och återverkningar i folklivet iakttagas och att »de kyrkliga antikviteterna» ägnas åtminstone den uppmärksamhet son'a vederfors dem under 1600- och 1700-talen genom Petter Dijkraans oöh Sven
Bmlters även folkloristiskt särdeles givande arbeten.
I religionens och rättens hägn har vårt gamla bondesamfund utformats och i sin successiva utveckling från hedenhös fram till förra århundradet lagt det nya till det gamla så, att alltid något av det forna
bevarats. Kontinuiteten kan iakttagas nästan som årsringarna i ett träd
eller som skikten i en lagrad bergart. I heden tid voro tempel och ting
— ofta i ett förhållande till varandra, som tydde på uråldrig samhörighet — de centra, från vilka bygden stadgades, de storheter i vilka samhället vilade. Äldst skymtar man hos rättens högsta vårdare ett prästerligt eller kultiskt inslag eller åtminstone en visdom, som höjde sig över
det vardagliga hän mot ett divinatoriskt skådande eller övernaturligt
kunnande (jfr Tacitus, Germania, kap. 7, det isländska godedömet, den
uppländske lagskaparen och vismannen Viger spa, hePin i hePnum timce
o. s. v.). I gudahovet och godedömet, i den kultiska gemenskapen och
tempelskatten (holtollr), i altaren och offermåltider hade den bland de
hedniska germanerna missionerande kyrkan en urgammal grund att
bygga på, som den självfallet icke ville kännas vid men som det oaktat
måste ha underlättat själva omställningen och införandet av den nya
församlingsformen. Incende quod adorasti! Substratet fanns där likvisst.
Och stundom bibehölls det också i medveten avsikt. Märkligt är härutinnan Gregorius den stores brev till abbot Mellitus (för vidare befordran
till Augustinus, den förste ärkebiskopen av Canterbury). Han säger där
— enligt Beda, list. &cl. I, 30 — att avgudatemplen hos de hedniska
anglosaxarna icke skola förstöras, men väl gudabilderna som stå i dem.
Sedan detta skett skola templen bestänkas med vigvatten, kristna altaren
byggas och reliker nedläggas. Äro templen väl byggda, säger påven, så
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passar det sig att de frånhändas de onda andarna och i stället ägnas åt
den sanne gudens dyrkan; och folket, som ser sina tempel oförstörda,
skall sedan så mycket lättare avlägga sina villfarelser och så mycket
villigare komma samman till de platser de äro vana vid, för att där lära.
känna den sanne guden och tillbedja honom. N am duris mentibus, tilllägger påven, simul omnia abscidere impossibile esse non dubium est, quia

et is, qui summum locum ascendere nititur, gradibus uel passibus, non autem
saltibus eleuatur (ed. A. Holder 1882 s. 52). Nu gick det visserligen i
praktiken annorlunda till, vad själva tempelbyggnaderna angår, men vi
ha ingen anledning att betvivla att kyrkan — »fredhelig» liksom templet
och tingsplatsen — här i Norden i regel lades vid eller på de centrala
kultplatserna.
Gudabilder och hedniska symboler ersattes med madonnabilder, helgonbeläten och andra av den katolska kyrkans religiösa rekvisita. Heliga män och nitiska präster blevo stora undergörare, som i sig förenade
såväl det magiskt-kraftförande och aktiva hos hedendomens trolldomsutövare som det synska och fjärrskådande hos vissa av dess ledare och
hövdingar. Biskop Gudmund Arason på Island (t 1237) var en stor
undergörare, som bar reliker och stänkte vigvatten över sjuka områden,
helgade brunnar så att de gåvo hälsobringande vatten, fördrev troll och
annat otyg från människor och djur; dessutom var han — som en trollkarl — mäktig att skifta hamn och uppträda fjärran från den plats där
hans kropp vilade (Bps. I, 464). Hans besvärjelser (atkvcrai) voro så
kraftiga att, när han en gång riktade dem mot ett skadegörande djur, så
drabbade de så hårt att djuret krossades invärtes (utan utvärtes skada),
precis som de människor som dödades av gengångare (jfr Bps. I, 587
och Eyrbyggja xxxiv: 3, Grettla xxxm: 7, xxxv: 5). En annan biskop,
den helige Jön av %ilar (t 1121), kunde redan som ung präst bota sjuka,
och när hans åtgöranden vid ett dylikt tillfälle skulle beskrivas, användes
samma terminus technicus (Preija um) som i fråga om trollkunniga kvinnors magiska »handpåläggning» i hednisk tid (Bps. I, 225). Hans h,amingja
var också nog stark, för att han skulle kunna befria Sämund den vise
från lärdomsskolan i Paris, där denne »läst fast sig» under en lärd astrolog (Bps. I, 228 f.).
I läran om livet efter döden och de yttersta tingen blanda sig på ett
sällsamt sätt inhemskt och främmande, och den medeltida nordiska kristendomen har här otvivelaktigt kunnat anknyta till tankar och begrepp,
som redan funnos i den hedniska mytologien. Om de där voro autochtona
eller tidiga lån från germanernas färder och vandringar får avgöras från
fall till fall. Det ligger nog en viss sanning i vad Beda berättar om en av
anglerkonungen Edvins män, som ville antaga kristendomen, därför
att den kunde ge honom bättre besked om evigheten (list. Eccl. II, 13).
I och med visionsdiktningen och visionsupplevelserna — i Norden florerande redan under 1100- och 1200-talen och med enstaka utfällningar
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långt tidigare — skärpas och konkretiseras föreställningarna om själens"
prövningar efter döden, om goda och onda makter, om himmel och helvete, ja, över huvud taget om jordens och hela kosmos' hemligheter.
Här möter kyrkans lära och världsbild, som utformats under inflytande
av persiska, judiska och hellenistiska föreställningar, ett nytt stort komplex av förunderlig sammansättning: germansk kosmogoni och dödsrikestro.
Med reformationen träder medeltidens brokiga föreställningsvärld,
dess materiella demontro och dess med krass magi förbundna undertro
åtminstone officiellt i bakgrunden. Folket får nu veta att de »påveskas»
ceremonier och vigningar endast äro en annan form av den nordiska hedendomens trolldom och galdrar: »Therföre skal man», säger Laurentius
Petri, »för intet annat rekna en papistisk prest ther han vppenbarliga
står, och medh sin beswärielse och ochristeliga wiyelseböner, thet är
leffiogaldrar, wiyer och leffiar, salt, watn, eeld, qvistar, än för en vppenbara och oförskemd leffiokarl, Runokarl eller trulkarl, werre än någor
aff them wara kan, som sådana skenda nampn alment haffua» (Om
Kyrkio Stadgar och Ceremonier, utg. av Abraham A. Angermannus
1587, s. 70). Vad som skall förkunnas bör inte vara »menniskliga påfunder, fabler, drömer, falska syner, falsk vppenbarelse, lättferdigh äwentyr, owissa Legender» etc. utan »Christi Euangelium rett och reent»
(Kyrkoordn. 1571, Om Predican och Christeligh läro). Det är en ny tro
och en ny livssyn, som kommer in med reformationen, men man måste
givetvis också fråga sig, huru folkets fromhetsliv kom att gestalta sig
bakom den officiella fasaden. Kunde den konservativa allmogen ute i
Sveriges bygder överge sina helgonbilder i kapellen och sina träkors i
det fria, sina själamässor och likvakor, sina Mariaböner och kristligthedniska läsningar, sina ljus och sin profylax mot allt ont, sina minnebägare vid gästabuden och sina danser och upptåg på kyrkogårdarna?
Kunde den frigöra sig från drömmar och »falska syner», från fabler och
legender o. s. v.?1
Det är klart att under skiktet av officiell lära och praxis hos den
unga och livskraftiga lutherdomen flöt folkreligionens och vidskepelsens
breda och mörka ström vidare, då och då stigande i dagen och ohöljt
givande sig till känna, men på det hela taget fördold och hemlighetsfull
som »jordälven» i vår gamla folktro. I sitt djupa lopp fortsatte den att
fram mot vår egen tid föra med sig tros- och föreställningskomplex av
medeltidskatolsk och hednisk karaktär. På liknande sätt levde också
folkdiktningen sitt eget frodiga och friska liv under kulturens och bild1) Om den folkliga apokalyptiken, om syner och drömmar o. s. v. under
reformationstiden, se nu senast den innehållsrika framställningen av 11. Sandblad i hans arbete »De eskatologiska föreställningarna i Sverige under ref ormation och motreformation» (1942).
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ningens överskikt, ehuru i sin utveckling och sitt lopp Mera stigande och
fallande i förhållande till högkulturen än folktron i sitt samband med
kyrkans lära.
Med det sagda har jag blott velat antyda att även folkminnesforskningen har ett rikt och givande arbetsfält i studiet av de religiösa traditionernas och det folkliga fromhetslivets skeden och utveckling i vårt
land. I den mån svensk folkminnesforskning förmår anlägga en historisk
syn och arbeta jämväl med urkunder och aktstycken från gångna tider,
kan den verksamt stödja den kyrko- och kulturhistoriska forskningen.
I reformationstidens frejdiga polemiska litteratur, i kyrkoordningar och
kyrkoordningsförslag, i visitationshandlingar och domkapitelsakter, i antikvitetsrannsakningar och häxprocesser, i domböcker och bygdebeskrivningar finns ett material till fromhetslivets och folksedens historia, som
— metodiskt och kritiskt utnyttjat — kan ge oss en fyllig och ganska
märklig bild av folktrons och det religiösa folklivets struktur genom seklerna och som samtidigt kan hjälpa oss att bedöma och rätt tolka sentida brottstycken av gammal tradition och livsföring. Studier som
»Krypa till korset», »Norr om kyrkan»' m. m. visa här vägen, och samlingar sådana som »Signelser och besvärjelser från medeltid och nytid»2, J. J. Törners »Samling af Widskeppelser»3 m. m. antyda huru
rikt materialet i själva verket är.
De kyrkliga folktraditionerna kunna av folklivsforskaren också
ses från en annan sida än den rent folkloristiskt-religionshistoriska.
Man kan fråga sig, i vilken utsträckning den kyrkliga observansen grep
in i och gestaltade det gamla bondesamhället, huru kyrkans lära återverkade på gemene mans liv och på det profana folklivet, och huru den
specifikt kyrkliga seden utformades i olika delar av vårt land under
lutherdomens hägn. Vad man vill klarlägga är även här folklivet och
fromhetslivet men sedda framför allt i ett sociologiskt sammanhang.
Det gamla byalaget genomsyrades otvivelaktigt av en viss kollektivistisk fromhet. Där härskade i det yttre en tämligen enhetlig religiös
praxis, i detaljer förvisso ofta skiftande från bygd till bygd men tryggt
förankrad i själva samfundets gemenskap och sammanhållning. När
bondesamhället under 1800-talet började upplösas, betydde detta också,
att det traditionellt religiösa samfundslivet kom i gungning och så
småningom upplöstes. Det är resterna i ännu levande tradition av detta
folkliga fromhetsliv, som forskningen rörande det kyrkliga folklivet
i) N. Ahnlund i »Oljoberget och Ladugårdsgärde» (1924) resp. »Svensk
sägen och hävd» (1928).
Utg. av E. Linderholm (Sv. Lm. B. 41, 1917-1940).
Utg. av K. Rob. V. Wikman (Skrifter utg. av K. Gustav Adolfs Akademien 15, 1946). Jfr även densammes utgåva av Reenhielms anteckningar
om hednisk och katolsk övertro i Fataburen 1946, s. 147 ff.
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just nu i första hand vill tillvarataga. Denna del av traditionsforskningen har visserligen beaktats vid de allmänna traditionsundersökningarna av såväl Landsmåls- och Folkminnesarkivet som Nordiska
Museet — härom vittna en rad svar på frågelistor om »Helgdagsfirande
och kyrkstad», »Gudstjänst och nattvardsgång», »Kyrkobyggnad och
kyrkogård» m. m. — men det är först under de två sista åren, som den
fått full vind i seglen. Detta har skett i och med att professorn i kyrkohistoria vid Lunds -universitet HILDING PLEIJEL börjat en systematisk
inventering av folkminnen rörande det religiösa livet i Sveriges socknar.
Materialet, som insamlas efter en mycket innehållsrik frågelista, har,
tack vare nitiska teologie studerande och det intresse som företaget
mött hos nära nog hela vårt prästerskap, redan fått ett betydande omfång,
och ett särskilt arkiv kallat »Kyrkohistoriska arkivet» har i Lund lagts
upp för samlingarnas ordnande och bearbetning. Under en teologs och
historikers egid har sålunda vid Lunds universitet inletts ett intensivt
och intresserat studium av våra gamla kyrkliga traditioner, som svensk
folklivsforskning har all anledning att observera och stödja.
Dag Strömbeick.

Ett aktstycke om lappars trolldom.
Professor GABRIEL NIKANDER, som för närvarande genomgår ett stort
antal norrländska domböcker för sina forskningar rörande äldre bebyggelse och folkliv kring Bottenhavet, har älskvärt ställt till redaktionens förfogande följande avskrift av Gävleborgs Dombok Nr 19 f.
(ss. 670 v, 671 r och 671 v):
Tomeå Lappmark Jukasjärffi m. fl. byar 28 jan. 1671
Dato, företogz dedt ährendet om Laula, som Jon Nilsson i Siggewara
och hansa Swåger Oluf Larsson ifrå Koutokeino 1669 effterst i Marcknaden, i bete Jon Nilssons Kotta, skole hafua föröffwat, hwarigenom
Oluf Larsson oppgenom Rökehohlet på samme Kotta sades blifwit
bracht, som Tingz Protocollet aff den 1 Februarij 1670, där om bredare
Vthtrycher och inneholler:
Och såssom förbete Oluff larsson /:som sidstledne Laga Tingh af
ofwanstående dato, borto war:/ nu comparerade; dy blef han och Jon
Nilsson förestälte jembwähl och tillsporde, om dhe godhwilleligen tillstå och wederkänna wille, att dhe 1669, sidst i Marcknaden emot hwarandra laulat och trull sångh brukat hafwa, så att enthera af dhem, nembl.
Oluf Larsson, där af är brachter opp genom Röökehohlet i Jon Nilssons
Kotta? Hwar till dhe swarade, sigh intet laulat; Jon Nilsson sadhe elliest,
att han samme affton gick uthur Kottan till sitt Buhr, effter han mycket
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drucken war, och hörde eller wijste således intet om någon laulade; Oluf
Larsson sadhe sigh och samme gångh af dryckenskap så wara belastat,
att han intet dedt ringaste kunde påminna sigh, huru dedt tillgick, tå
han op genom Röökehohlet bracht bleff, eij heller wijste han, om någon
laulade och trull sångh brukade. Tå blefwo Erich Nilsson Noppi ifrå
Alkula och Prophossen Karist Nicko framkallade här om att wittna, dhe
där, emot frågan, sadhe sigh fuller hört lapparne en afton laula i förbete
Kotta, men kunde intet wetta, hwilka där inne woro, eij heller förstodo
dhe dheres laula och sångh.
Där näst, bleff Rassmus Olufsson i Siggewara /:som säges i Kottan
want, dock icke laulat, tå Oluf Larsson kom Vpp genom Röökehohlet:/
för Rätten framkallat och flijteligen förmanat, sanningen att bekänna,
huruledes detta passerat och tillgångit war? Därpå han swarade, att han
weth dedt Gudh i Himmelen honom skapat hafwer, och will han intet annat wittna i detta måhl, än dedt sannfärdigt är och han medh Edhegångh
betyga kan: Och så wijda Capelan wällärde Hr Mårten Kempe och samptlige Nembden berättade, att denne Erassmus i sine Christendomsstycken
wähl funderat är, och i Book läsa kan, är och en beskedeligh, nychter och
frommer man, jembwähl och, skall han wähl kunna förstå, hwadh Eedh
har till betyda; Altså, och på dedh denne Sak till någon Vplysningh och
ändhskap bringas måtte, bleff honom Erasmus Eeden explicerat och förestafwat som han swäria skulle, hwilken han och genast å laghbook aflade,
beswäriandes sigh, att han i detta måhl hwad sandt är och han minnas
kan, wittna skulle:
Och war hans berättelsse och Wittnesbördh sålunda lydandes: att han
om en affton, sidst i Marknadztij den, gick in Vthi Jon Nilssons Kotta,
tå han fuller hörde att något folck där inne war, men effter där mörekt
och Elden Vthslächt war, kunde han intet wetha, hwilka där inne woro,
mera än Oluff Larsson som öfwer glöden stodh och sigh fasthölt uthi en
stångh, som Kooke grytan plägar hängia oppå, Intet annat förmärkiandes, än han Oluf Larsson sielff kräffwiandes wille begifwa sigh Vpp genom Röökehohlet, men såssom han twå gånger föll tillbaka och allena
sigh eij Vphielpa kunde, altså nödgades Erasmus /:särdeles för hans enträgenheet skuldh och på dedh han i Ellden eij nedhfalla skulle:/ hielpa
honom Vpp genom Röökehåhlet thijt han äntligen wille, och sågh han
att Oluf Larsson baarfootat war, men hwarest han togh wägen och sigh
begaff, sädan han Vpp genom Röökehohlet hulpen bleff, kunde Erasmus
intet wetha, emädan han där eij sådan qwar bleff, Vndantagandes, hwad
han elliest af andra kan hafwa hördt andre afftonen där effter, nembl. att
han skall begifwit sigh, utaff sin drychenskap och fyllerij, på andra sij dan
om Jukas Järffwi Träsket till sin Been Kotta. Och sedermera, sade
Oluf Larss hustru Agneta, att hennes Man kom samma natt baarfootat
tillbaka uthi Jon Nilssons Kotta, som han bortgick, warandes af f Köldh
illa skadder på sine fötter.
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Sidst, bleff af Nembden sagt, att Lapperne Vthi dryckesmåhl, pläga
gemeenligen laula och siunga, men icke wettandes, att dhe där medh
hwarandra något ondt hafwa tillfogat, ehuruwähl deres sångh sällsam
och Vnderligh är:
Där medh lades ährendet till Nembdens öffwer wägande, och war
dheres meningh: Att aldenstundh i denne Sak sådana skähl och bewijs
eij producerade äre, som kunna bebinda desse Lappar Jon Nilsson och
Oluf Larsson till något Trulldombs föröffwande, förmedelst Laula och
siungande /:ehuruwähl dhe elliest i drychesmåhl torde laulat, som Erich
Noppi och Prophossen Karist Nicko sadhe sigh åhördt:/ Vthan det blef
Eedeligen betygat, att Oluf Larsson med Erassmus hielp wardt upp genom Röökehohlet bracht: Dy blefwo förbete lappar för detta rychtet
endtlecligade och frijgiorde; doch förmantes dhe alfwarligen, att dhe med
sådant laula, som Gudi misshageligit och till förtörnelsse är, här effter
aldeles idstå skole, Men hwar annorlunda förspöries, skole dhe behörligen afstraffuade warda.
Till ovanstående intressanta dokument kan i korthet anmärkas, att
Jon Nilsson synes ha varit en i Jukkasjärvitrakten ganska ökänd »trollkarl» under senare delen av 1600-talet. Det omtalas nämligen i ett annat
tingsprotokoll — anfört av I. Fellman, Handlingar och uppsatser I,
s. 388 — att vid en undersökning som företogs på tinget i Jukkasjärvi
den 31 jan. 1687 angående sådana lappar som då ännu brukade »afgudiska
widskeppellser. . . sampt Kåbdes eller Trummor, the pläga speela uppå
med Jåik eller särdeles Laula och stygg Melodie» en man vid namn Joen
Nilsson i Siggevara hörde till dem som bekände sig »till denne dagh brukat Trummor eller Kåbdes . . . effter theres Gamble förfäders Vhrminnes pläghsedh». Denne Joen Nilsson måste vara samme man som nämnes i tingsprotokollet 1671.
När det heter att Jon Nilsson och Oluf Larsson »emot hwarandra
laulat och trull sångh brukat» kan detta tyda på att de båda trolldomskunniga männen råkat i delo med varandra och »effterst i Marknaden»
på nåjders vis velat mäta sina övernaturliga krafter för att se vem som
var starkast. Denna magiska kamp mellan nåjder är ju välbekant (jfr
U. Harva, Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker, 1938,
s. 479, H. Grundström i Sv. Lm. 1943-44 s. 99 f.). Man kan speciellt
för detta fall erinra om vad N. Lundius säger i sin Descriptio Lapponioe
från 1670-talet (Sv. Lm. XVII, 5 s. 7): . . . »när som twenne lappar begynna träta sig emillan och de mena sig wara lika konstiga, som gemenligen sker wid marcknadsplatsen, när de äro druckna, sättia de sig emot
hwar andra, som de kalla på sitt tungomål (killadt) det är så mycket som
fresta hwar andras konst, Wid de nu spå emot hwar andra, den som hafwer starckare spådoms anda öfwerwinner den som swagare är» etc. Det
är sannolikt en dylik »kraftmätning» som också ligger bakom händel-
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serna vid marknaden 1669. — Försvinnandet upp genom rökhålet synes vara ett icke ovanligt motiv vid skildring av nåjde-trolldom och därmed besläktad magi. Från fornnordiskt område erinrar man sig i detta
sammanhang sej dmannen Eyvind kelda, sonson till Ragnvald rettilbeini.
Då Olav Tryggvason ville förgöra honom och hans anhang genom att
bränna dem inne, lyckades Eyvind taga sig ut genom rökhålet i taket,
enligt skildringen i Snorres Heimskringla (Hkr. I, 374 f.; jfr D. Strömbäck,
Sejd, s. 42 f., s. 45 ff.). Att detta hans märkliga försvinnande sattes i
samband med hans övernaturliga färdigheter, framgår av den äldre sagan om Olav Tryggvason — Odd munks saga — där det heter att flykten genom takhålet skedde meå velum djgfuligrar iPrättar. J. Stadling
talar i sin bok »Schamanismen i norra Asien» (s. 77) om den bland de
arktiska folken vanliga föreställningen att schamanerna kunna flyga och
nämner i detta sammanhang att en man från Chatanga-området omtalade
att hans fader »kände en stor shaman, som kunde flyga upp genom rökfånget i tältet». — Den i tingsprotokollet antydda »luftfärden», som tydligtvis enligt folkets uppfattning berott på »laulandet», blev genom vittnets utsago återförd till verklighetens plan och Jon Nilsson och Oluf
Larsson frikända från beskyllningen att ha övat trolldom.

D. Sk.

Ett beriktigande.
I den franska resumén av innehållet i min uppsats »Om f- ock
-ljuden i mellersta Halland» (Sv. Lm., årg. 1904) finns å sid. 135
(i slutet av meningen r. 16-18 nedifrån) ett mycket störande tryckfel,
som jag först nu har observerat, nämligen: predisposer au mouillement.
Hela meningen skall lyda: Il faut done qu'il y ait generalement dans
la formation du phoneme f de quoi le predisposer å la perte du
mouillement, vilket motsvarar den svenska texten å sid. 96: »Det måste
således i f-ljudens bildning i allmänhet finnas något som predisponerar
dem för förlust av muljeringen». (Här kursiverat.)
Upsala 18. jan. 1945.

Tore Torbiörnsson.

Litteratur.
Jöran Mjöberg, I Fridolins spår. Stockholm 1945. Natur och Kultur.
XXIV, 266 s., 4 pl. (5. 1-266 även som akad. avhandl., Lund 1945,
med titeln: Det folkliga och det förgångna i Karlfeldts lyrik.)
Inom litteraturvetenskapen är det inte någon nyhet att studiet av
en författares ordförråd och bilder kan visa vägen till de källor, som givit
inspiration och näring åt hans dikt. Men de systematiskt genomförda
undersökningarna av denna art ha åtminstone hos oss hittills inte varit
många. Med särskilt intresse tar man därför del av det försök, som dr
J. Mjöberg i en avhandling förra året gjort att i Erik Axel Karlfeldts diktning leta fram ord och föreställningar av folkligt kynne, som äro direkt
arv från hembygden eller som han tagit upp från äldre litteratur såsom
den gamla bibelöversättningen, bondepraktikan och stormaktstidens
författare. Han har i denna avhandling givit betydelsefulla bidrag till
förståelsen — också den rent lexikaliska — av Karlfeldts lyriska språk.
Men vissa brister i kunskapen om Karlfeldts miljö och i kännedomen om
språk- och traditionsgeografisk metod ha gjort, att Mjöberg inte alltid
kunnat riktigt avgränsa arv och lån från varandra. Den för Karlfeldts
lyrik typiska blandningen av provinsiellt och litterärt är så intim, att
knappast ens en mycket djupgående förtrogenhet med södra Dalarnas
folkspråk och folkliv skulle kunnat föra till en i alla avseenden riktig
gränsdragning.. Både tryckt material och dialektarkivens material lämna
oss långa stycken utan vägledning, och Mjöberg har givetvis inte ens kunnat komma åt allt som finns tillgängligt av hithörande upplysningar, även
om han tillgodogjort sig det viktigaste. Gränsen mellan de språkliga
barndomsintrycken och senare lån från andra trakters och tiders språk
borde dock kunnat tydligare fastställas, om geografiska synpunkter mera
medvetet tillkapats vid undersökningen. Det är några sådana oklara
fall som här nedan skola dryftas för att visa på möjligheten att med
traditionsgeografisk metod komma ytterligare ett stycke framåt.
Mjöberg berör inledningsvis, efter en kort översikt över Karlfeldts
levnadslopp (blott i bokhandelsupplagan), skaldens förhållande till den
hembygdsmiljö, vilken han snart nog först som skolyngling i Västerås
och sedan som student växte ifrån. Ännu mera avgjort revs han upp ur
sin »groningsgrund» genom de ekonomiska svårigheter, som hans fader
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vid tiden för hans studentexamen råkade komma i och som förde till
att denne fick gå från gård och grund. Denna upplevelse lämnade tydligen vissa mindrevärdeskänslor efter sig hos den blivande diktaren, känslor som ytterligare förstärktes vid hans möte med studiekamrater ur
högre samhällslager under hans i många avseenden, också ekonomiskt,
svåra Uppsalaår. Samtidigt kände han sitt eget värde och sin begåvnings
möjligheter. En återspegling av dessa motsatta stämningar kan man se
i vissa av Karlfeldts otryckta ungdomsdikter med askepiltmotiv, lika
väl som i sådana utgivna dikter som »Den misskände spelmannen» och
»Svinaherden och grefven med det goda ölsinnet», vilka samtidigt ge
uttryck för »symbolisk underlägsenhetskänsla» och medvetande om eget
inneboende värde. Mindrevärdeskänslorna kompenserades snart av en
viss självironisk bondestolthet (jfr t. ex. hans »lysande kyrkovärdsanor»
i »Till en sekreterare» i Flora o. Bellona 1918), när han drogs med i 1890talets hembygdsromantik. Särskilt under inflytande från A. U. Bååths
skånska hembygdsdiktning, som lämnat tydliga spår i hans egen alstring,
återvände han i sin dikt ,självmedvetet till sin egen hemtrakt, i vars
folkliv han var fast förankrad. Även tidens kulturhistoriska folklivsintressen, där inte minst Dalarna spelade en viktig roll, gav honom hjälp
att återknyta förbindelsen med minnesskatten från barndom och hembygd.
Denna dalaromantik, som senare fick ytterligare näring, bl. a. genom
bekantskapen med Anders Zorn, blev med åren alltmer framträdande i
hans lyrik. I spänningen mellan denna rotvuxenhet i en lantlig bygd
och askepiltskänslan med sitt vemodsdrag finner Mjöberg de personliga
förutsättningarna för Karlfeldts hembygdslängtan. Hans medvetna
återgång till hembygden och dess arv visar sig tydligt redan i en dikt som
»Fäderna» (1893) och mest markerat i Fridolindikterna. Men Karlfeldt
gav sig aldrig oreserverat provinsromantiken i våld, och det är betecknande, att han aldrig, liksom Fröding eller Levi Rickson, skrev dikter på
hembygdsmål. Också här har hans bondestolthet och självironi hållit
honom borta från allt, som kunde smaka bondkomik. Karlfeldt klädde
sig aldrig i riktig bondedräkt, även om han maskerade sig som den tvåspråkige Fridolin. Alltför bokstavligt får man inte fatta, att han »talar
till bönder på bönders sätt». Det är en lärd man som talar också i denna
blyghetens maskering kring ett ömtåligt jag. Han återvände som Fridolin till hembygden, men inte som bonde, och denne lärde betraktare av
bondelivet vart »centrum i den värld av hembygd och förgånget, som blev
den karlfeldtska diktens huvudmotiv». Fastän Karlfeldt i inledningsdikten till Fridolins lustgård påtog sig rollen av folkdiktare, blev han aldrig så folklig, att Strindbergs glåpord (i Tal till sv. nationen) mot »landsmålare och falska bondesöner» kunde passa in på honom. När han återvände till det som var folkligt och fornt, skedde det i hög grad för att
skapa maskering och dekor, detta särskilt i språkligt avseende.
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De av Mjöberg urskilda traditionsgrupper, som ha ett påtagligt samband med Karlfeldts dikt, äro folkpoesien och folkvisan, folktron, allmogelivet i vardag och fest samt dalmålningarna, bondepraktikan och
det folkliga fromhetslivet. Dessa grupper behandlar författaren i särskilda kapitel. Man kunde ha önskat, att Mjöberg också inom dessa,
olika avdelningar skulle försökt ge en kronologisk redogörelse för den
under olika tider i Karlfeldts dikt skiftande inbördes frekvensen mellan
folkligt och förgånget, som han nu summariskt givit i kap. IX och X,
vilka innehålla översikter över ordförråd och bildmotiv. I ett särskilt
kapitel ges vidare en utredning av Karlfeldts förhållande till diktarfränder i äldre och nyare tid. Mina randanteckningar i det följande komma
att ansluta sig till kapitelindelningen i Mjöbergs bok.
I kap. II, där inslagen från folkpoesi och folkvisa behandlas, skulle
nog i vissa fall letandet efter folkliga förebilder till en del av dikterna
kunnat drivas längre än vad Mjöberg gjort. Resultaten skulle nog ytterligare ha bekräftat hans uppfattning av skaldens nära anknytning till
folklig dikt, särskilt i yngre år. Men inte alltid behöver »källan» vara rent
folklig. I fråga om slutraderna till »I beväringsåren» tror sig således
Mjöberg ha funnit en likhet med ett skillingtryck från Skara 1877.
Att Karlfeldt känt till detta torde vara svårt att bevisa. Om det åsyftade
uttrycket i detta påverkat Karlfeldts formulering, är det därför troligare
att han fått det direkt från originalet till Skaratryckets rader, nämligen
P. Fabers bekanta visa Den tapre Landssoldat:
»Og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok hjem igen».
Den visan har åtminstone tidigare flitigt sjungits bland studenter i
Uppsala (N. P. ödmans Studentminnen).
I fråga om »Flickan i Gränge» kan man peka på en annan samtida
parallell, nämligen Levi Ricksons »Körkvärdens söner i Gränge» (Jeremias Bok 2) med samma rimord som hos Karlfeldt:
0, körkevärdssöner i Gränge,
nu haven I retat mig länge.
Här föreligger tydligen anknytning till samma folkliga visa, som gett
Karlfeldt uppslaget till hans dikt. Även ifråga om »Dalmarsch» tycks det
vara så att Karlfeldt medvetet gått ut från någon spridd, folklig visa,
varav fragment upptecknats i Knista i Närke år 1898 av rektor Rob.
Larsson (ULMA 41: 147, s. 5) efter en åldrig meddelare, som inte gärna
kunnat låna från Karlfeldt, vilkens rader:
För oss ska vaxljus brinna,
för oss ska föras ståt,
både rytmiskt och i fråga om ordval stå ytterst nära Knista-visans:
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För mig ska vaxljus brinna,
för mig ska pärlor stå,
för mig ska klockor ringa,
när jag ska härifrå.
Att ett samband föreligger mellan denna avskedsvisa till fästmön med
dess begravningstanke och Dalmarschens bröllopsväntan är i varje fall
tydligt.
I kap. III påvisar Mjöberg spåren av det stoff ur folktrons värld,
som Karlfeldt borde ha varit förtrogen med genom hela sin miljö och
främst genom samtal med gamla »häradsdomarmor i Karlbo». Det är
emellertid påtagligt, att skalden inte utan vidare tagit upp och i sin dikt
återgett folktrons motiv i oförändrad form, lika litet som han skrivit på
hembygdens folkmål. Vad han bjuder på ser föga folkligt ut. Det har
smak av litterära källor och vittnar snarast om en stark traditionsblandning, starkare än Mjöberg vill anta. Sådana folktrons gestalter som
skogsrå, troll, gengångare och tomtar äro välkända i sägner från södra
Dalarna, men när de uppträda i Karlfeldts dikter, visa de inte någon utpräglat lokal särtyp, frånsett enstaka undantag. Mjöberg har också tydligt understrukit att t. ex. »Huldran» i sak och ord har litterär anknytning till Asbjornsen (och Rydberg), ehuru med tydliga reminiscenser
från ortens skogsråsägner om kolaren vid milan. Likaså äro allerna rent
litterärt lån, och även en dikt som »Gengångerskan» har, som Mjöberg visar, en tydligt litterär prägel. Äkta folkligt och lokalbundet torde däremot motivet i »Villgräset» vara (liksom ordet, som är välkänt från trakten). Även den kusligt verkningsfulla dikten »Utbölingen» anser Mjöberg »troligen helt och hållet vara byggd på muntlig tradition» (s. 48)
från hemorten, och han menar att denna dikt »visar, hur initierad Karlfeldt var i folktraditionen» (s. 53). Om man emellertid granskar dikten
ur traditionssynpunkt, måste man bli mycket betänksam mot ett sådant
antagande. Snarast visar den Karlfeldts osäkerhet i fråga om fast ortstradition — eller medveten omdiktning, och den ger prov på en blandning av olika motiv, som aldrig påträffas inom äkta folktradition.
Då detta fall har stort metodiskt intresse, måste jag gå något närmare
in på detaljer. Det finns i det av Mjöberg framdragna jämförelsematerialet åtskilligt, som borde ha väckt hans misstankar om folkligheten hos
den »muntliga» traditionskärnan i »Utbölingen» — om han anlagt ett
traditionsgeografiskt betraktelsesätt. Mjöberg använder »folktradition»
(liksom också »folkmål») som en entydig storhet i vissa sammanhang, medan han i andra fall tycks ha klart för sig dess starka lokala skiftningar.
Vad »Utbölingen» beträffar behandlas materialet från Skåne till Norrland som om det gällde en enhetlig tradition, eller rent av som om alla
dessa drag skulle ha kunnat existera tillsammans i Karlfeldts födelsebygd.
Inledningsmotivet med den svarta fågeln, som flyger »från öster till
väst, från väster till öst» har Mjöberg funnit i litteratur om folktron och
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riktigt ställt samman med föreställningarna om nattrammen. Men denna
hör inte till Karlfeldts uppsvenska traditionsområde. Den är nordtysk
(Nachtrabe), dansk (Natravn) och sydsvensk, men den är alldeles okänd
i övre Sverige. Uppgifterna om fågelns flygriktning (vanl, från väster till
öster, då fågeln under natten, enl. folktron, söker nå ett stycke på väg till
det Heliga landet) äro också i huvudsak sydliga, och voro i litteraturen
lättåtkomliga för skalden. Närmre till Karlfeldts hemtrakt påträffas föreställningarna om det mördade barnet i fågelgestalt, men inte heller dessa
synas vara kända i Bergslagen. Den fågel man därvid oftast tycks ha
åsyftat torde vara nattskärran (jfr 0. Gjerdman, Nattskärran och några
andra spökfåglar, i Arv 1945, s. 27 f.). Då denna fågel här och var i mellersta Sverige bär namnet nattblacka, det namn varmed gossen i diktens
tredje strof tilltalar spökfågeln (i andra uppl.), och detta namns spridning
åtminstone delvis tycks sammanfalla med motivet »mylingen som fågel»
(se härom Å. Campbells karta 1 i Saga och Sed 1942, s. 92, som synes ha
varit okänd för Mjöberg), har väl Karlfeldt fått dessa båda detaljer från
samma håll — men knappast från hemorten. Nattblacka är emellertid
inte, som Mjöberg förmodar, ett namn för fladdermusen (citatet från Rietz
är tyvärr felaktigt, därför att förf. blott fäst sig vid bet. 1. i nämnda ordbok), utan ett stycke äkta spöktradition, fast sannolikt ej från Folkärna.
Något noa-namn är det således inte. När i ett par strofer av dikten gengångare efter vuxna uppträda under utbölingens namn, kan detta, som
Mjöberg menar, bero på att Karlfeldt ställt samman namnet utböling
med det på vissa håll synonyma gast, som på andra håll därjämte har betydelsen »gengångare efter vuxen» (obs. riksspråksbet.!). Mjöberg förutsätter att denna traditionsblandning skulle förefinnas i skaldens hemtrakt,
där han av materialet i folkminnessamlingarna i Uppsala funnit att flera
traditionsströmmar mötas, markerade av benämningarna myling, mördklack (säkert belagd från grannsocknen By), gast (sydl.) och utböling (nordl.)
på »gengångare av mördat barn». En så våldsam traditionsblandning
som dikten visar kan inte vara folklig, det borde ha varit den riktiga slutsatsen ur Mjöbergs iakttagelser. Skalden har tagit vad han behövt för
sin dikt ur traditioner, muntliga och litterära, utan att bekymra sig om
att motiven aldrig i levande tradition kunnat uppträda tillsammans.
Det kan ytterligare påpekas, att det ljussken, som omnämnes i samband
med en gengångare efter vuxen person (i vers sex), kan vara »fegljus»
som Mjöberg antar, men att traditioner från vissa håll i Mellansverige
(ej Bergslagen) tala om att också mylingen kunde visa sig som ett eldsken (se Campbells karta a. a.). Det enda motiv i dikten, som med sannolikhet är bundet till södra Dalarna, är dansscenen i strof fem (jfr det av
Mjöberg i not 34 anförda uttalandet av Karlfeldt, att utbölingen skrek
vid väderskifte).
Dikten »Utbölingen» visar nog att Karlfeldt var »initierad i folktraditionen», om man därmed menar, att han tagit upp motiv och motivfrag-
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ment från skilda håll, som han sedan fritt diktat om och passat samman
till ett verkningsfullt helt. En traditionsgeografisk sållning av motiven
skulle genast ha klarlagt detta förhållande, och ingen folklorist kan därför gärna ta de i »Utbölingen» ingående motivfragmenten som bevis för
att de en gång skulle ha förekommit i södra Dalarna som delar av ett
sammanhängande motivkomplex.
På säkrare mark befinner man sig nog i kap. IV, där Mjöberg analyserar de i Karlfeldts diktning ingående sakliga och språkliga beståndsdelar, som beröra allmogelivet i vardag och fest.
Det var över den försvinnande eller försvunna bondekulturen, som
diktaren reste sitt monument, samtidigt som de svenska museerna började
samla ett fylligare material till belysning av bondelivets faktiska bakgrund. »Bondens arbetsår och dess rytm, hans näringar, redskap och
verktyg, hans gård och hus, hans fester och nöjen blir detaljtroget återgivna. — — — Karlfeldt begår knappast något annat fel än att han någon gång förgyller verkligheten», säger Mjöberg, som dock samtidigt är
medveten om att Karlfeldt hade och efter hand fick en alltmer tydlig
inriktning på det ålderdomliga. Detta drag i Karlfeldtsdikten kunde
kanske i detaljerna understrykas mera än vad som skett hos Mjöberg.
Skalden kom visserligen från en i många avseenden ålderdomlig bondemiljö, men att han i denna funnit allt vad hans dikt skildrar är inte riktigt troligt. Utan tvivel har han gjort denna bondevärld »ännu gamblare»
än den var genom medvetna eller omedvetna lån både från åldrigare trakter i Dalarna och från äldre litteratur, som han väl kände. Man söker
därför utan resultat i Karlfeldts hembygd efter de ålderdomligaste dragen i denna diktvärld. Men så väl har skalden gjutit samman de lånade
dragen från svunnen tid med minnena från den värld han själv växt
upp i, att de bilda en oupplöslig enhet, vars skilda beståndsdelar inte så
lätt kunna söndras ut. Den karlfeldtska diktvärlden får i varje fall ej
utan reservationer likställas med hans barndomsmiljö. Även i hans
språk och ordförråd har på samma vis hembygdsarvet tvinnats samman
med lån från äldre litteratur på ett i många fall olösligt sätt. Inte ens
en i detalj gående kunskap om Folkärna-bygdens dialekt torde härvidlag
kunna hjälpa oss till rätta på varje punkt. Men som hembygdsarvet är
bakgrunden till hans bildvärld, utgör säkert språkarvet stommen i hans
ordskatt. Man kunde också i hans eget talspråk ännu på äldre dagar höra
hembygdens melodi i accent och vokalfärger (särskilt u- och ö-ljuden) såväl som i enstaka andra dialektdrag (t. ex. i en grammofonintalning (Pathe S 45818) av »Höstpsalm»: »det går en man breved mig» = dial. breve).
Som allmänt omdöme om Mjöbergs resultat i fråga om särhållandet
av lån och arv i både ord och sak hos Karlfeldt kan sägas att det förefaller att kunna stå sig rätt väl. Några påpekanden av allmännare intresse må dock göras.
I fråga om bilderna och orden från åkerbruket kan man nog i sam.
9 — 45786 Sv. landsmål
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band med vältningen (s. 57) gärna ta med ordet sladda (i Fattigmansvisor I), som har rätt begränsad spridning i dialekterna, men finns i
Bergslagen. Det betyder att med ett särskilt redskap (sladd) jämna ut fårorna på plöjen före harvningen. Eljest kan påpekas att statarna i >>Statarvisa» inte har några motsvarigheter i Dalarna, utan torde stamma från
trakter närmare Stockholm. Till frågan om >>torfeldens rök» över trädan
i »Värdshuset» kan det kanske påpekas, utöver vad Wennerberg har
härom, att Karlfeldt möjligen känt till den form av gödsling genom torvbränning, som ofta nämnes i äldre j ordbrukslitteratur och som med en
finländsk term brukar kallas »kyttlandsbruk». Denna torvbränning kan
ha förekommit i Bergslagen på något håll ända fram till 1870-talet.
Skäran som skörderedskap är nog säkert litterär, och kvarnlekan (s. 58)
som namn på vad dialekten vanligen kallar sko, nedmatningsanordningen
under skruven på kvarnen, känner han troligen också från 1700-talets
ekonomiska litteratur. Däremot är väl kärven (s. 59) ett äkta arvord
(jfr V. Jansson, Orden harv och härv, Nord, texter och unders. 9, karta 3).
Den boskapsskötsel som skymtar i dikterna visar samma blandning
av lån och ortsbundet. Mjöberg påpekar att svinens ollonbete inte hör
hemma i Dalarna. Det gör däremot säkert utdrygningen av svinmaten
med »hästars träck», ett välkänt drag från dessa trakter ännu i början
på 1900-talet såväl som från 1700-talsskrifter. I stället torde väl föreställningen om den sociala förnedringen i att vakta svinen inte komma
från bondemilj ön utan vara helt litterär, närmast tagen från liknelsen
om den förlorade sonen, som ju också bestått ordet dra, i dikten »Svinaherden och grefven med det goda ölsinnet» (s. 60, jfr s. 77).
På tal om det ordförråd hos Karlfeldt, som rör bondgården och dess
lokaliteter, nämner Mjöberg (s. 69) även kialarsvalen i »Sång till psaltare».
»Sönerna av låga källarsvalar>> torde dock inte ha mycket med bönder
att göra. Hänvisningen till Wallins Westmanno-Dala-sång med dess
mjödfrustande källarsvalar kan möjligen vara berättigad, men deras
källarsvalar, som i »Sång till psaltare» tala om det »starka rus, som räckt
så länge öfver ungdomstiden» och såsom gamla dryckesbröder »i stilla
öl» få uppmaningen: »med fatens kimmar klädom våra spanter», äro
nog närmast släkt med den lokal Bellman talar om i Ep. 63, där
Bacchi Källar-svala
Drufvans ångor strör.
Däremot få kanske de i 'Böljebyvals' och 'Träslottet' m. fl. dikter
nämnda altanerna, som Mjöberg anser vara »varken ett allmogebegrepp
eller något dialektord», ändå räknas med till de genuint rustika elementen.
Som namn på en enkel, öppen utbyggnad på hus är ju ordet vanligt i något äldre littpratur (t. ex. den av uppländskan starkt påverkade Linne!)
liksom det ännu brukas av Rydberg och A. U. Bååth. Men här som i
många andra fall har ordet dessutom blivit ett folkligt ord och har fram
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till vår tid levat med ovan angiven betydelse i dialekterna, t. ex. i Uppland, varifrån ULMA har goda belägg från Roslagen i öster till Våla
härad i väster, intill Karlfeldts hemtrakter.
När Mjöberg (s. 73 f. och 173) på tal om barkbröd hävdar att »Karlfeldt
i likhet med äldre tiders allmoge var djupt förtrogen med hungersnödens innebörd» är nog också denna förtrogenhet mest litterär. Barkbröd, som enligt anfört ställe (Levander) varit välkänt i övre Dalarna,
har säkert varit okänt i Bergslagen i åtskilliga generationer. På sin höjd
kan Karlfeldt i sin hembygd ha hört berättas om nödåret 1868, som inträffade då han var fyra år gammal, men som i hans trakter knappast
innebar hungersnöd. Däremot har han som Mjöberg förmodar säkerligen
hemifrån känt nattkappan (s. 77), dialektens ndtkappa, såväl som
konpaltarna, folkmålets namn på de fikon, som åtminstone på 1880-90talen då och då kommo också i allmogebarnens händer. Likaså verka
Karlfeldts uttryck från linberedningen att vara grundade på självsyn,
fastän man även här kan misstänka bidrag från äldre ekonomisk litteratur. Ett textilord i Aspåkerspolska (s. 80) synes Mjöberg ha missförstått. Det gäller raden:
Jag skall varpa garn och jag skall nysta,
om vilket han säger: »Sedan vindades garnet, va r p a de s upp och nystades.» Varpa betyder åtminstone i Bergslagen 'göra i ordning ränningen
till en väv' och är inte en förberedelse till nystandet.
Behandlingen av årets lantliga festcykel (s. 81 f.) visar åter på en
starkare geografisk traditionsblandning än arbetslivet. Lucia firandet
är ett ungt inslag, tranbreven en typiskt västsvensk sed och majgrevefesten lån från Peder Swart, Olaus Magnus och Troels-Lund, som Mjöberg riktigt påpekar. När Karlfeldt i »Blommande rönn» talar om att
hänga rönnblommor över den älskandes bädd för att hon skall drömma
om fästmannen på natten, kan detta väl vara folklig tradition, men det
har ingenting att göra med den av Mjöberg till jämförelse från Carl Larsson i By framdragna midsommarseden, att flickorna själva skulle plocka
nio sorters blommor och lägga under kudden för att få se sin tillkommande.
Litterära associationer tyckas också i andra fall än Mjöberg uppmärksammat ha spelat in i Karlfeldts bildval. Jag kan t. ex. peka på beskrivningen av den symboliska fiol, som han talar om i »Spelmansvisor I»:
Af rosenträ jag fogat själf fiolen, som jag rår,
och strängarna jag tvinnat af blonda kvinnohår.
Mjöberg anser detta syfta på skaldens program i titeln på hans första
diktsamling (s. 100). Men ett stråkinstrument med strängar av kvinnohår var ju också Väinämöinens underbara stråkharpa i Kalevala, vilken
dikt enligt vad Mjöberg påpekat (s. 160) hörde till Karlfeldts barndomsläsning.
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Då det språkliga och folkloristiska materialets behandling här främst
intresserar oss, kunna vi gå förbi kap. V—VIII med blott ett par anmärkningar. Den i kap. V från S. Svärdström anförda iakttagelsen, att Karlfeldt inte kunde skilja dalmålningarna från andra landskaps bonadskonst
(s. 113) är ytterligare en bekräftelse på hans ovan flera gånger nämnda
tendens att blanda stoff från olika håll, vilket ju också tydligt framgår
just av somliga bland »Dalmålningar på rim». Samma eklektiska drag
kan också beläggas från kap. om bondepraktikan, där Mjöberg visar hur
t. ex. dikterna från 1898, »I krabban» och »Lejonets barn», bära spår av
Bondepraktikans uppl. från 1703, 1773 och 1836 medan han 1901 synes
ha använt 1786 års upplaga för »Göjevisa» men Rosmans nytryck 1901
av 1662 års upplaga för »Mikrokosmos». Av intresse är här konstaterandet av sambandet mellan denna antikvariska diktning och Albert Engströms »En gyldenne Book» 1896.
Även i följande kap. kan man nog finna goda bevis för att det stoff
i dikterna, som markerar Karlfeldts samband med äldre folkfromhet, i
mycket , hög grad består av lärt gods, varmed han maskerat sina egna
stämningar och känslor och som han smält samman till ett svåranalysebart helt. Att reservationslöst utgå från dessa uttryck för äldre fromhet
vid detalj analyser av Karlfeldts egen religiositet torde därför vara förenat med vissa risker. I kap. VIII, »Ekon och diktarfränder», påvisas
åtskilliga av de viktigaste litterära källorna av äldre datum; bl. a. ha
Lucidor, Wivallius och Stiernhielm lämnat både sakliga och språkliga
bidrag till Karlfeldtdikten av största vikt. Det kan som exempel räcka
med löskekarlsmotivet.
I de följande båda kapitlen söker Mjöberg kronologiskt från diktsamling till diktsamling följa förändringarna i ordförrådets sammansättning hos Karlfeldt i vad gäller arkaismer och dialektord samt ifråga om
arten av hans bilder. Där framhålles som ett av de viktigaste tillflödena
den gamla bibelöversättningens och psalmbokens ord och uttryckssätt.
Likaså visas hur arkaismerna tillta med åren och hur de skifta karaktär.
Svårare att komma till rätta med än arkaismema äro provinsialismema,
vilkas antal också växlar under olika tider. Gränsen mellan dialekt och
arkaism är ofta vansklig att bestämma, eftersom många ord samtidigt
kunna föras till båda grupperna.
Säker dialekt är formen våra i dikten »Mot våra», och det är väl också
ord som galma 'skrika' (bel. i Dalm. ordb. från Bjursås o. Malung),
horsgök 'beckasin' och tungel 'måne'. Ett ord som klaffare har nog, som
Mjöberg antar, litterärt ursprung eftersom det förekommer ofta i äldre
litteratur. Men det kan också samtidigt vara levande tradition, ty ännu
så sent som 1936 har undert. mött det i en visa, sjungen i Ovansjö,
Gästr. (grammofonskiva i ULMA av fru Boudre: »onda klaffare stå mig
emot»). Arkaism är »kanske grönskas än min säng» (s. 195), som säkert
går tillbaka på Höga Visan 1: 16. G. Brandens tolkningsförslag att säng
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här enbart skulle betyda »blomstersäng» (rec. av G. Wennerberg 1944)
måste därför anses vara förfelad. Ordet vildman (s. 196) är litterärt,
men står nog knappast så isolerat som Mjöberg antar: det finnes i Westes
Sv.-fr. ordb. och så vitt jag vet även i heraldisk litteratur om äldre vapenbilders sköldhållare av viss typ (se t. ex. bakre s. av titelbladet till
GVB 1541) och om mannen med klubban i Lapplands vapen.
En särskild behandling tarvade egentligen de talrika växtnamnen
hos Karlfeldt. Här får det räcka med att visa, att de visserligen ofta äro
bygdemålsfärgade, som Mjöberg menar, men därför ingalunda genuina
i Karlfeldts hembygdsmål eller ens i dalmål. De stamma i stället, liksom nyss visats i fråga om folktraditionerna hos honom, från många håll
och de ha tydligen förmedlats främst genom äldre och nyare floristisk
litteratur. Av de s. 201 hos Mjöberg anförda »folkliga» växtnamnen återfinna vi oxlä,gg 'gullviva' hos Spegel och Linne men ej i bergslagsdial.,
och gökskälla 'backsippa' hos Wahlenberg (från Närke). Tydligt sydsvenska äro lejontänder 'maskros', som också finnes hos Linne och krösebär 'lingon' i »Svinaherden och grefven med det goda ölsinnet», där de
liksom ollonbetet bidra till att ge dikten ett sydligt drag. Från botanisk
litteratur stamma säkert också namnen på 'nattviol' i dikten »Nattyxne»:
nosserot finnes t. ex. i Hartmans Excursionsflora (i Närke; Rietz, som
också känner ordet, säger »apteksnamn»), yxne hos Wahlenberg (Linne
yxnegräs) och nattyxne hos Nyman. Alla dessa äro lika mycket som
Satyrium i samma dikt »lärda» ord hos Karlfeldt, även om de råka finnas i några svenska dialekter på andra håll. Litterärt är också det poetiskt klingande nattglim, som finnes hos Liljeblad och Nyman; växtarten
förekommer visserligen rikligt i Karlfeldts hembygd, men så vitt jag
vet har den inte det namnet i södra Dalarna. Däremot får kasdun för
Typha latifolia nog räknas som ett gott syddalskt folkmålsord.
Det sista exemplet visar att Karlfeldt även tog upp ord ur hembygdsmålet, om deras klang och associationer passade honom. Men förvånande
få äro de hembygdsord, som inte samtidigt kunna återfinnas i av honom brukade äldre litterära källor. Utom några ovan nämnda ord torde
dock även t. ex. dumb 'stum', kimma 'klämta', dvärgsnät 'spindelnät', gallhumle 'hanstånd av humle' och orgtrampare kunna räknas som Folkärnaord, eftersom de förekomma i dialektområdet såväl som i litteraturen.
Till de äkta dialektorden höra säkert också det väderkorn 'näsa' som skalden brukar om kungens näsa i »Karl Johan» (s. 212) samt adj. sucksam,
eftersom båda förekomma i samma betydelse i norra Uppland. De
övriga s. 212 av Mjöberg nämnda orden äro väl däremot egna nybildningar av Karlfeldt. Några äro ju gjorda efter mycket närliggande förebilder, t. ex. skumhylt efter ljushylt. Det kan påpekas att Mjöberg (s.
201) missförstått formen hos dial. ordet svege 'böjlig gren'; svegen är b.
sing., således ej pl.
Det sista kapitlets återblick på bildmotiven låter oss, som Mjöberg
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påpekar, »följa förskjutningen från ursprunglighet till maskering och
preciositet» hos Karlfeldt, och »från folklig till därjämte kulturhistorisk
orientering». Hans konst kommer stundom förkonstlingen nära, och av
stort intresse för förståelsen av vissa drag i Karlfeldts stil är påpekandet,
att skalden under senare år stundom bildade regelrätta gåtkenningar.
Goda exempel ger här »Till Bellona» (s. 216) med sina invecklade liknelser,
där man mången gång har svårt att gissa sig till den mening skalden kan
ha åsyftat. Ett sådant fall är den av mig (hos K. Wennerberg) föreslagna
tolkningen 'gasmasker' för skyttegravarnas hiskliga pukar. Ett annat
ställe är
— — — det sista bland vattenkrypen,
den lunsiga järnpolypen,

i dikten »I marsvind», som Mjöberg menar åsyfta undervattensbåtarna.
Likheten mellan en mångarmad polyp och en sådan är dock ringa. Mera
rätt har väl Wennerberg, då han gissar på minorna (hornminor).
Men Mjöbergs avhandling har också många och stora förtjänster,
vilka tyvärr föga berörts i dessa kritiska kommentarer. Hans undersökning visar, att man kan nå värdefulla och hållbara resultat genom
systematisk analys av de folkliga elementen i en författares ordförråd
och motivval. Liknande undersökningar borde säkert kunna göras med
framgång, när det gäller många andra av våra författare med bestämda
anknytningar till lokal miljö. Och man måste räkna som en särskild
förtjänst, att Mjöberg givit sig i kast med ett så komplicerat fall som
Karlfeldt och hans ingalunda lättillgängliga alstring.

Manne Eriksson.

Lars Forner, De svenska spannmålsmåtten. En ordhistorisk och dialektgeografisk undersökning. Akademisk avhandling. Uppsala 1945.
238 s., 6 kartbilagor. (= Studier till en dialektgeografisk atlas utg. av
Nat. Lindqvist. Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 14.)1
Avhandlingens disposition är enkel och klar, vilket dock icke innebär att den inte kunde gjorts på annat sätt (se nedan). Den utgöres av
en rad undersökningar, alfabetiskt ordnade med undantag av orden
sätting och åtting, vilka behandlas under fjärding. En undersökning är
placerad som exkurs.
De olika partierna börja med etymologiska referat och utföras som
ordhistoria i vidare bemärkelse. Man skulle kunna kalla dem artiklar,
1)

Opposition hållen den 1 dec. 1945.
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därför att de närmast ansluta sig till artiklar i en historisk ordbok, t. ex.
Svenska Akademiens ordbok, om också avhandlingens undersökningar
äro resonerande. En stor del av materialet är för övrigt hämtat från
SAOB:s språkprovssamlingar.
I flera avseenden skiljer sig dock avhandlingens artiklar från SAOB:s.
Den viktigaste skillnaden är kanske att avhandlingen meddelar ordens
utbredning i dialekterna och i vissa fall ger en ytterst noggrann förteckning över »ljudformen, som förf, kallar det. Detta skulle alltså vara det
dialektgeografiska inslaget.
Förf, har inte gjort några försök till nya etymologier, med ett undantag, som jag nedan återkommer till. Men han har kunnat berika vårt
vetande beträffande betydelsen på flera kända ord. Och när ordens betydelse växlar i olika delar av landet, har han kunnat tala om, vad de
betyda på de olika ställena. Och detta är viktigt, när det gäller måttsord, som skola tolkas så exakt som möjligt i historiska handlingar.
Vid en jämförelse mellan uppgifter i tillgängliga ordböcker och förf:s
utförligare uppgifter i denna avhandling kan man se, hur pass mycket
fylligare framställningen på vissa punkter är. Jag kan hänvisa till
fjärding med en särskild karta över betydelsen av detta ord på olika platser i landet. Äldre belägg på kappe, skäppa och spann ha också fått en
intressant belysning. Påfallande nog har Bibeln 1541 endast skäppa.
SAOB:s definition av fjärding som »rymdmått, utgörande för våta
varor (samt för nedsaltad fisk m. m.) fjärdedelen av en tunna, för torra
varor fjärdedelen av en »spann», d. v. s. en åttondels tunna 1. fyra kappar», omfattar inte den spannmålsfjärding i Närke, Västmanland, delvis Ångermanland och Lappland, som rymmer 1/4 tunna 1. 8 kappar.
Även om de berörda ordhistoriska undersökningarna äro onödigt
utförliga, äro de dock värdefullare för oss än referaten av gängse etymologier. Dessa, som placerats i början av artiklarna, ha mycket litet att
göra med måttsorden, se t. ex. ask, fot m. fl. Förf. skattar här åt en föråldrad tradition.
Artiklarna äro till omfånget starkt varierande. Avhandlingens största
parti, som heter tunna, omfattar 57 sidor och är en grundlig lj u d hi s torisk utredning, gjord med dialektgeografisk metod på material, vars
omfattning framgår av utbredningskartor. Den minsta artikeln är
åtting; den omfattar åtta rader och kunde ha varit ännu mindre.
För att syssla med spannmålsmåttens terminologi krävs att man
sätter sig in i en hel del kameralhistoria med invecklade sakliga uppgifter, som äro tämligen svåra att bemästra. Dessa uppgifters korrekthet
hos Forner måste jag anses vara dispenserad från att bedöma, då de närmare skola behandlas av intendent Sam Owen Jansson.
Författaren, som inte bedrivit primärforskning i fråga om måttens
historia, har haft utmärkt hjälp av översiktsarbetet »Mått och vikt» i
Nordisk kultur, band 30 (1936), där en viktig del är skriven av S. 0.
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Jansson. Det gamla, klassiska arbetet av L. B. Falkman, »Om mått och
vigt i Sverige» (1884-85), har förf. också tillägnat sig, vad spannmålsmåtten beträffar. Men en del ord, som stå att finna hos Falkman, behandlar Forner inte, t. ex. det bohuslänska skrull. Om detta ord se
B. Ejder i Meijerbergs Arkiv 6, s. 92 f. (1944).
Förf, nämner att han har skickat ut en frågelista om spannmålsmått,
men han talar inte om från vilka orter han har fått svar på denna lista.
Detta är ett metodiskt fel, när det gäller ordgeografi, för vilken det nämligen är nästan lika viktigt att veta var orden inte finnas som var de
finnas.' Jag kan hänvisa till mitt arbete »Nordiska ordgeografiska undersökningar» (1937) och till J. Granlund, »Träkärl i svepteknik» (1940),
som likaledes har publicerat en karta över platser, där undersökningar
gjorts.
Genom att ta med allt material, som finns i olika arkiv, har ju förf.
ändå fått med ganska mycket, men det blir ett mycket heterogent material, starkt växlande ifråga om tidpunkten för uppteckningarna.
Förf, borde hå publicerat sin frågelistas formulering. Han borde vidare ha publicerat den serie av termer för spannmålsmåtten, som användes på varje större område, för Småland t. ex. ask, kappe, skäppa,
tunna. Som det nu är, vet man t. ex. inte om det finns några andra mått
än löp på Gotland (för att inte tala om Österbotten). För en riktig ordgeografisk bearbetning äro sådana frågeställningar nödvändiga.
För egen del skulle jag knappast ha disponerat materialet i bokstavsordning såsom förf. gjort. Det är en alltför mekanisk ordning. I stället
skulle jag ha ordnat måtten i övermått, under mått och m ell a nm å t t. För ordgeografisk bedömning av termer måste man utgå från
likbetydande eller nära likbetydande ord (se härom principiella utläggningar hos Gillieron och Jaberg). Jag kan också hänvisa till mina
»Nordiska ordgeografiska studier» och »Stäva. Ett kartläggningsförsök».
(Sv. Landsm. 1940, Uppsala 1942.)
Det är enligt min mening oriktigt, att förf, på samma karta lagt in
ett undermått som ask på 7 liter, löp som är 40 liter och som man
skulle bedöma som ett mellanmått, samt ett mellanmått skäl på 23 liter.
På samma karta som skäppa och spann borde förf. ha placerat även skäl
i Norrland och löp på Gotland, vilka sistnämnda äro kommensurabla.
Med ask rör förf. vid en intressant ordgeografisk bild, som han tyvärr bedömer felaktigt. Han har dessutom inte kännedom om ett mycket
viktigt belägg. Som spannmålsmått finns ask på ett jämförelsevis litet
område i södra Småland; ask liksom löp äro gamla benämningar på primitiva kärl; löp finns på Gotland och i Dalarna. Ett belägg på ask som
spannmålsmått finns också på Sollerön i Dalarna, vilket står att läsa i
1)

Antalet svar på frågelistan från ULMA uppgår till 27, alldeles för få.

LITTERATUR

137

J. Granlunds nämnda arbete (s. 286) samt i ULMA:s Dalmålsordbok
(oktav) under spögubbask. När de ålderdomligaste områdena, Småland,
Dalarna och Voss i Hordaland (Vestlandet i Norge) ha belägg på ask
som målkärl, har man all anledning att misstänka, att ordet i denna betydelse förr funnits på ett avsevärt större område än det nuvarande.
Förf. vill förneka detta (s. 14).
Om materialet och en del anmärkningar mot detta se nedan under
kappe och fjärding.
Som nämnts gör förf. ingen större insats på det etymologiska området. De behandlade orden äro i etymologiskt avseende antingen klara
eller ganska svåra. Ett försök gör förf, att rucka på den vedertagna etymologin, och det gäller ordet löp. Som måttsord finns detta ord i Sverige
endast på Gotland, och ett belägg har förf. från Dalarna. En löp innehåller 40 liter. På andra ställen i Sverige (och i Norden) är ordet känt i betydelsen 'korg', särskilt 'såkorg'. Ordet är intressant och upplysande om
urgamla förhållanden. Korgen har ursprungligen gjorts av näver, och
förf. antager också att det är ett ord för näver och bark, besläktat med
loft, som ligger bakom ordet. Men han vill förklara sammanhanget på
ett annat sätt än man hittills gjort.
Förf. vill sammanställa ordet med verbet fvn. hlaupa, sv. löpa. Nävern skall tas i savningstiden, som enligt förf. med någon naturmystisk
åskådning jämställes med djurens brunsttid. Det kan ju låta bestickande
ur betydelsesynpunkt, men det är inte desto mindre oriktigt. De ljudhistoriska kriterier, som tala emot sammanställningen, ha inte varit obekanta för förf. (och i själva verket finnas de angivna i den hundra år
gamla Ordbog over det norske folkesprog av I. Aasen.) Men det betänkliga är att förf, försöker förklara bort dem och därvid visar en otillräcklig
metodisk behandling. »Visserligen», säger han s. 83, »skulle vi i så fall
ha väntat en isländsk form hlaupr med h-förslag. Men se vi närmare efter .finna vi att beteckningen isländsk är tämligen oegentlig vad ordet
laupr beträffar. Ordet uppträder huvudsakligen i norska, ofta östligt
norska källor, alltså i dialekter utan h-förslag.»
Man hade kunnat fordra, att förf, skulle ha diskuterat källorna och
prövat dem alla, eftersom större delen av dem inte motsäga hans mening.
Det är riktigt att många av handskrifterna äro norska och inte bevisande
för eventuellt gammalt hl-. Men Våpnfirbingasaga har hl- kvar ifall som
hlutr, hlotiY, hleypr, hlaaid m. fl.' Att hss. till denna saga äro jämförelsevis sena (1600-t.) är inte något skäl för nonchalering av en form laup.
Varför skulle h- utelämnats endast i detta ord? En viktig form i detta
sammanhang, som förf. borde ha diskuterat, är ags. leap. Där kan han
omöjligt trolla dit ett h-. Förf. nämner formen, som också står i alla handböcker, men han tar inte vederbörlig hänsyn till den. I sammanhang med
1)

Nordiske Oldskrifter 1848.
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ordet löp väntar man sig att förf. skulle ha hänvisat och tagit hänsyn till
J. Granlunds ovan nämnda avhandling om träkärl i svepteknik, som ger
den sakliga bakgrunden till detta ord.
Den ordhistoriska framställningen brytes på några ställen i avhandlingen för en utförligare genomgång av ljud och former. Här kommer
alltså det dialektgeografiska inslag, som annonseras i bokens undertitel.
Fjärding, som är ett rätt oöverskådligt parti, sväller dessutom ut till
en synnerligen utförlig materialsamling, över vilken förf. har satt rubriken »Ljudformer». Denna anhopning spränger ramen för undersökningen
av spannmålsmåtten, och man ställer sig i någon mån frågande inför
syftet. Om t. ex. en historiker i denna bok söker vinna upplysning om
vad filologerna ha att meddela om orden för spannmålsmåtten, måste
han studsa inför den långa listan över dialektformer. Det är väl också
frågan om förf. hade behövt. använda landsmålsalfabetet. Detta gäller
för övrigt avhandlingen i sin helhet (jfr beteckningen i F. Tyden, Vok.
gt och o i gammal kort stavelse etc., Sv. Landsm. B 23). Det hade räckt
med vanliga trycktyper jämte ett par tre extra tecken ur landsmålsalf abetet. Säkert hade det hela då blivit både lättlästare, billigare och
mindre spatiöst satt.
Alla olika uttalsvarianter från sedessamlingar och typordlistor kan
man, som förf, också gjort beträffande andra ord, sammanfatta, normalisera och koncentrera. Åtskilliga misstag skulle ha undgåtts, om förf.
avstått från landsmålsalfabetet. Förf, är nämligen inte särskilt förfaren i dialektologin. Han felbedömer former från språkhistorisk synpunkt,
och vid kommentaren skiljer han inte på väsentligt och oväsentligt (jfr
t. ex. kommentaren till dentalt och kakuminalt 1; om misstag beträffande accentbeteckningen jfr nedan).
Förf. har gett sig in på att kommentera vissa former av fjärding:
fj8ling och ljöting, som han i motsats mot tidigare författare vill anse
som uppkomna av långt -iördh- och motsvarande fsv. fjordhing (jfr ss.
35-38). Former med ö och 8 förekomma i de flesta norrländska landskap och även i Dalarna. Frågan om sambandet mellan fsv. fjordhing
och ö-, 8-formerna är mycket intressant, men den hade fordrat betydligt
större utrymme och omsorg, och förf. borde inte ha lämnat en så summarisk och antydande kommentar. Som det nu är, är resultatet också
direkt felaktigt. Långt iö ffr rdh ger inte 8 el. e på de platser som förf.
anger.
Det är riktigt att fjordhing finns belagt i fsv. Men var i fsv? Jo,
endast i Dala- och Västmannalagen, varvid är att märka att Dalalagen
också har fiorir (= fyra). Den fsv. formen går sannolikt tillbaka på
fiördh- icke på fierdh-. 'Fyra' heter fjliiirer (< fiörir) i Älvdalen än i dag.
Om utvecklingen av iö i .dial. hade förf. kunnat få upplysningar i tryckta
dialektbeskrivningar från olika trakter.
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Fjording betyder i övre Dalarna fjärdedel av olika saker (socken,
'brödkaka), och är en helt annan form än fjärding, men på ett ställe, i
'Transtrand, betyder fjording (uttalat fjolong) 'mått', 'kärl' och sammanfaller alltså med fjärding. Det är ett måttsord fjording som förf. förbi;sett, och om han hade tagit med detta ord (som i och för sig kanske är
sekundärt), hade han även märkt vad fonemet -ördh- givit både i Da:lama och i andra dialekter.
Man torde kunna säga att för en verkligt språklig, dialektgeografisk
undersökning är materialet otillräckligt. För en ordgeografisk och kulturhistorisk undersökning är fjärdingartikeln å andra sidan onödigt om:fattande.
Om man betvivlar värdet av utförligheten i nämnda materialsamling
och kommentaren till densamma, kan man å andra sidan konstatera att
förf, inte tagit med allt som stod till buds i arkivets samlingar. För att
användas vid disputationen har jag av en medarbetare i Dalmålsordboken, kand. S. Björklund, fått en förteckning över vad som finns i ULMA
rörande fjärding i Dalarna, och denna upptar betydligt fler belägg än
iförf. har (Ål, Djura, Mockfjärd, Floda, Äppelbo, Venjan, Våmhus, Sollerön, Boda, Siljansnäs). De belägg som förf. tagit med ha också avvijkelser från originaluppteckningarna.
De överhoppade beläggen och de mindre noggrant gjorda avskrifterna ändra dock inte väsentligt uppfattningen av fjärding i Dalarna mer
;än på en, och detta en intressant punkt, som förf. kapitalt felbedömt.
Det är svårt att göra alldeles korrekta avskrifter av uppteckningar,
men man måste i alla fall fråga sig hur det är med förf:s akribi. Det är
inte alltid alfabetets eller de »otillförlitliga uppteckningarnas» fel (se
2. 27, not).
I artikeln kappe har jag funnit åtskilligt av intresse. Ordet har behandlats av SAOB, men förf:s fylligare framställning ger flera nya upplysningar och sammanställningar. Dock inte beträffande etymologin,
där han ansluter sig till den gängse åsikten om ordets finska härkomst.
Även här sker inte kommentaren av dialektformerna utan misstag
och onöjaktigheter, som äro tämligen onödiga och som kunde ha undgåtts
.om förf, gjort en förfrågan hos arkivets tjänstemän. För Uppland misstolkar förf, en tidigare brukad accentbeteckning, som han uppfattar som
.akut, när den i själva verket är grav. Accentfelen gälla även fjärding
och kanna, ss. 34, 56. Denna accentbeteckning påpekas i ett dialektgeografiskt arbete 1942 (Sv. Lm. 1940 s. 8). Detta arbete, »Stäva. Ett kartläggningsförsök», av undertecknad, borde förf. ha känt till även därför
att där förekommer en del om kappe som hade varit av intresse för förf.
Det är nog så att man även i andra fall märker en bristande kringayn i den dialektgeografiska litteraturen. Större är inte denna svenska
litteratur, än att förf. borde ha kunnat hålla reda på den.
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Om en dialektgeograf finner att formen är kapp i hela Ångermanland
utom i Nordmaling, där belägget har formen kappa, bör han se litet närmare på detta belägg (inte minst eftersom Nordmaling är det enda område i Ångermanland, där riktig apokope förekommer); kappa i Nordmaling är också, såsom för övrigt anges på sedeslappen i ULMA, en
pluralform.
Förf. talar om »synkope» (apokope) på ordet kappe i Ångermanland
och Dalarna, när det gäller att förklara formen kapp på dessa ställen.
Apokopen i Dalarna är av ett särskilt slag, och det ställe hos Levander,
Dalmålet (I, 122), som förf. hänvisar till, förklarar inte formen kapp.
Detsamma gäller de ångermanländska formerna och förts hänvisning
s.77.
Den enstaviga formen kapp kan enligt min mening vara uppkommen genom att ordet sammanblandats med kopp, som visserligen annars
heter kop, kip i landskapet; märk att en träskål kallas kapp i Ragundali Jämtland (på gränsen till Ångermanland). Även i Dalarna har kapp(e)
betydelsen 'liten rund träskål' vid sidan av måttsbetydelsen. Jfr Lincopensens uppgift (1640) kappe: »En Beghare eller dryckeskappe, som
medh en slurp eller dryck kan vthdrickas». kappe betyder i äldre belägg
tydligen dryckeskärl av olika slag, stånkor och liknande, och där ligger
kopp ganska nära; den gamla betydelsen på kopp synes ha varit en ganska
stor träskål. Att kappe stundom stått i senare sammansättningsleden
kan ha bidragit till förskjutningen, likaså kan möjligen en haplologi
inträtt i fall som: en kap(pe) pären e. d. Avgörande är dock betydelsesammanfallet.
En intressant men ännu tämligen oklar betydelse, som Forner framdragit, är den ångermanländska 'Iaggat kärl för mjölk eller dricka av
tunnliknande foina' (Själevad, K. Jonsson). Det är såvitt jag kan förstå
här förmodligen fråga om den flata kaggen, som på andra håll i Ångermanland kan heta drickes flaska och filflaska. Men K. Jonssons belägg
synes styrkas av uppgifter hos Nordlander i Multråmålet och Sidenbladh
1867. Undersökningen förtjänar att fortsättas på denna punkt.
Skäppa och spann äro i motsats mot fjärding en underhållande läsning, fastän man även om dessa artiklar måste säga, att de äro i längsta
laget. Motsättningen mellan de båda orden uppvisar en tankeesgande
kartbild, och åtskilliga ordgeografiproblem anknyta till denna. År motsättningen gammal? Vilken benämning är äldst? Har skäppa funnits i
Norge tidigare (numera endast i norr från och med Tröndelagen)? Förhållandet mellan spann och hink? Äro andra betydelser än spannmålsmått (såkorg, korg, karm på släde) primära eller sekundära i förhållande
till betydelsen spannmålsmått?
Behandlingen av dessa frågor borde emellertid i större utsträckning
1)

Ragnhild Arbman i prosem. uppsats.
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än förf. gjort göras från allmän nordisk synpunkt. (Skäppa förefaller att
vara en i huvudsak dansk term.) Forners karta bör helst kompletteras
med Sam Owen Janssons schematiska karta över fördelningen av skäppa
och spann i Norden (Folkliv 1942, s. 87). Denna karta kunde förf, gott
ha tryckt av som jämförelse och tillägg till sin egen. Förf. säger att svårigheten att få material från Norge har hindrat. Det kan vara sant till
en del, men i vilken utsträckning?
Även för Finlands del hade man velat veta litet mer om utbredningsförhållandena för vissa av termerna, t. ex. kappe, kielo, motsvarigheten
— men inte etymologiska motsvarigheten — till sv. skäl. Etymologierna
på dessa ord äro inte så alldeles avgjorda och färdiga.
Om jag funnit anledning att kritisera de dialektgeografiska partierna,
framför allt behandlingen av ordet fjärding, vill jag däremot uttala min
uppskattning av artikeln tunna.
Förf, har med energi angripit ett svårt och mycket omdebatterat
problem, utförligt och bra refererat tidigare forskning på området och
meddelat en hel del material. Listan på tidigare åsikter om ordet är, när
man ser dem samlade, nästan löjligt lång. Förf. nämner 30 forskare som
ha uttalat sig mer eller mindre utförligt i frågan. Referat kan göras på
många sätt; förf. gör dem på ett trevligt sätt.
Förf. diskuterar först förhållandet mellan det medeltida pyn och
tunna. Ordet tunna tränger fram under senare medeltiden. Detta har
också tidigare forskare hävdat, och det är man tämligen enig om. Men
beträffande formerna tynna och tönna har det stått livlig strid, inte minst
därför att det i diskussionen har indragits sådana paralleller som söndag
< sunnudagher, sönder < sunder. Dessa ord måste förklaras på samma
sätt som tunna och tönna.
Problemet har utformats till den klassiska frågeställningen: lånord
eller inhemsk utveckling? tönna är vanligare i Danmark och exempel
på övergång u> y finns i lågtyskan. Formerna tönna och tynna äro också
sydligt orienterade i Sverige. Alltså, ha några sagt, är det ett lånord.
Andra ha visat upp parallella ord, som ha liknande utveckling i Sverige
på samma område som tynna: alltså inhemskt, säga de. Förf. balanserar
emellan dessa åsikter och slutar med att förena båda teorierna. Det är
både lån och inhemsk utveckling. Det låter som en motsägelse,
men jag anser att slutsatsen är riktig och icke utan principiell syftning.
Det är nämligen så att tendensen till palatalisering i hithörande ord har
kommit från Danmark i första hand, och till Danmark från lågty. eller
fris. dialekter. Man skulle alltså kunna säga att det är lån. Men man kan
inom Sverige leta upp så många exempel, att man kan tala om en s. k.
ljudlag. Sedan beror det på hur man uppfattar ljudlagsbegreppet. En
del parallella lånord kunna ju mycket väl konstituera en inhemsk ljudlag.
Med detta sista har jag fört förf:s slutsatser vidare. Jag anser att det
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är på samma sätt med övergången k> gh i trycksvaga ord i fsv. och
liknande företeelser.
Förf:s utredning om tunna är en språkhistorisk utvikning från spannmålsmåtten och en ganska stor sådan. Givetvis skulle man ha en ordentlig kartläggning även av de övriga berörda orden sönder, söndag för att
riktigt kunna bedöma frågan.
Några anmärkningar måste göras mot förf:s karta över tynna och
tunna. Enligt förf:s mening är det ett viktigt resultat att tynna inte
finns i Östergötland. Detta ser ut att vara riktigt, men förf, har förbisett att Tyden nämner några y-former från Heda och Stora Åby. Det
står i inledningen till Tydens avhandling (s. 40). Östgöten Tyden.s avhandling, »Vok. u och o i gammal, kort stavelse» borde väl förf., som själv
är östgöte, ha haft reda på, framför allt när huvudproblemet betr. tunna:
tynna berör Östergötland. Att förf. inte tycks känna till Tydens avhandling visar ännu en gång hans bristande kringsyn i litteraturen.
Forner grupperar formerna av tunna i två avdelningar (a. a. s. 202):
sådana som kunna återföras på u-former (»ljudlagen har icke verkat»),
sådana som kunna återföras på y-former (»ljudlagen har verkat»).
Han beaktar emellertid vid kartläggningen inte att urspr. kort i i långstaviga ord i en stor del av Mellansverige uppträder som ö-vokal, utan
att det förekommit något y-stadium (ö-formerna äro hos Forner förda
till y-avdelningen). B. Hesselman och senare andra (se Envall, Dalabergslagsmålet s. 237 ff.) ha klargjort dessa förhållanden. Forner är medveten
om svårigheten att klassificera en del vokalnyanser, men han tar dock
ställning i och med att han väljer ett tecken som hänför de ifrågavarande
ljuden till y-serien. Det blir alltså felaktigt för det nämnda området
(Södermanland, Närke, västra Västmanland, östra Värmland, sporadiskt
i Västergötland och västra Uppland, se Envall a. s.).
Man kan fråga sig om det är så lyckligt med kartläggning av icke
genomarbetat material. Om man inte väljer teckensymbolerna så att de
sammanföra vad som verkligen skall hållas ihop, kommer kartan att giva
oriktiga associationer och leda läsaren på fel spår. Det är intressant att
se utbredningen av ö-formerna av tunna, men kartan vore ännu mer givande om man såge dem i sammanhang med u-formerna av tunna, och
icke såsom nu förda till y-formerna.
En ledning till bättre disposition och behandling av detta parti kunde
Forner ha fått i t. ex. Torsten Buchts avhandling »Äldre och ö i kort
stavelse i mellersta Norrland» 1924. (Denna utpräglat dialektgeografiska
avhandling innehåller inga kartor.) Först kommer materialsamlingen.
Därefter diskuteras materialet med avseende på ursprunget till målens
vokalljud. Slutligen följer fördelningen av u och o i ett större dialektgeografiskt och språkhistoriskt sammanhang.
Otryckta källor, anteckningsböcker av E. Törnquist, som andre opponenten gått igenom, visa också y-former i västra Östergötland, en del
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ganska långt in i landskapet. I huvudsak stämmer materialet om tynna
och tunna i Östergötland, men dessa y-former borde förf, ha haft med.
Det är inte omöjligt, att de kunna ge en viss antydan om ett tidigare tillstånd med mera y-former.
Man frågar till sist: Har förf. kommit med något nytt? Han har icke
ändrat på någon av de gamla etymologierna, utom i ett fall, löp, ett försök som icke utfallit så lyckligt. Däremot har han lagt tyngdpunkten på
vad han kallar ordhistorien, d. v. s. han följer beläggen genom tiderna.
I artiklarna skäppa och spann t. ex. gör han med utnyttjande av SAOBexcerpter mycket bra och trevliga utredningar, och han har i allmänhet
förmåga att sammanfatta resultaten. Att han inte partout velat komma.
med nya etymologier, håller man honom snarast räkning för, även om
jag menar att han kunnat komma till nya resultat både beträffande
skäppa och skäl. En värdefull del av avhandlingen, icke att förglömma,
är utbredningskartorna, utgörande en god grundval för vidare forskning
på området.
Man hade väntat sig en sammanfattning om principerna för spannmålsmåttens benämningar och hur dessa ord blivit spannmålsmått.
Man hade också väntat sig en sammanfattning beträffande dessa måttsords fördelning i kulturkretsar. Det skymtar ganska tydligt, att det är
olika i olika delar av Norden. Förf. har anknytning till måttsvetenskapen
och etnologin, särskilt genom Sam Owen Janssons arbeten, men såvitt jag
kan se har han inte lyckats sammansmälta de språkliga resultaten och de
etnologiska. Han kunde på vissa håll mera ha utnyttjat det språkliga
och dragit slutsatser från de ordgeografiska utbredningsförhållandena.
Flera ljudgeografiska partier behandlas alltför mycket fristående. Problemet tunna : tynna kunde gott ha fått plats i en exkurs.
För min personliga del kan jag säga, att jag lärt mig åtskilligt av
denna avhandling. Måttsord anses ofta tråkiga och avskräckande, och
man går helst förbi utredningarna om hur många kappar det går på
skäppa, spann och tunna o. s. v. Men i den här boken har förf:s lediga
framställningssätt lyckats göra läsningen intressant och njutbar.

D. 0. Zetterholm.

Karl Magnusson, Så var det den tiden. Gleerups förlag. Lund 1945.
193 s., 44 fig.
Några av den svenska folklivsforskningens allra viktigaste källskrifter ha åstadkommits av personer, som utan att vara folklivsforskare av
facket eller över hnvud taget vetenskapligt eller litterärt utbildade lik-
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väl förstått att lämna i folklivsbilder och folkminnesuppteckningar ett
alltigenom äkta och ursprungligt material, orört av varje slag av bearbetning, vetenskaplig, litterär eller journalistisk. Mot bakgrunden av
den stora massan av på gott och ont bearbetat stoff avteckna sig dessa
källskrifter som rariteter, var och en med sin särskilda färg. För dessa
arbeten bli de enskilda bygdernas och bygdetraditionernas egenart liksom författarnas personliga läggning och erfarenheter av avgörande betydelse.
Ett sådant arbete är den samling hågkomster från hembygden, som
riksdagsmannen och vice talmannen Karl Magnusson nyligen utgivit
under titeln »Så var det den tiden» och som skildrar folklivet i författarens
fädernebygd Hånger i Småland för omkring 50 år sedan. Den som hört
Karl Magnusson berätta och annars något känner denne mans klara intellekt är redan från början beredd finna, att bokens titel, som antyder ett
konstaterande, rätlinjigt och utan omsvep, är karakteristisk för innehållet. Magnussons intresse för allt sakligt, arbetslivet och levnadsvillkoren
etc, är omisskänneligt liksom det personhistoriska intresset. En större
kontrast mellan tvenne duktiga folklivsskildrare än den mellan Magnusson och Klas Olofsson i Sjuhäradsbygden kan knappast tänkas. Den förre
tecknar i åskådliga och klara linjer vardagens mödor och alla de konkreta
tingen. Av andliga företeelser blir det huvudsakligen det kristna fromhetslivet, som kommer med. Den senare dröjer med förkärlek vid folkliga tale- och tänkesätt och tröttnar aldrig att belysa sin skildring med
folkdiktens och folktrons luftiga skapelser. Vid något tillfälle hörde rec.
Magnusson belysa detta förhållande med att säga, att barndomshemmet
varit fritt från allt skrock och dylikt.
Magnusson hade redan som femtonårig lämnat hemmet och flyttat
till en annan del av landet. Men kanske just därför, att han på detta sätt
fått med sig ut i livet en intill en bestämd tidsgräns samlad minnesbild
av hembygden, har hans skildring kunnat bli helgjuten, med personer och
förhållanden tecknade med klara konturer.
Efter en kort presentation av Hångers socken som en bygd med småbonde- och torparebruk följer en skildring av bostäder och husgeråd, kläder och skräddare, skodon och skomakare, kosthåll, bordsskick, belysning m. m. jämte en presentation av socknens samhällsklasser. Det är
en kultur och en befolkning stadd i omvandling och anpassning till den
industriella nya tiden, som här träda fram. Författaren ger akt på och
daterar i många fall, när gammalt byts mot nytt — en hel del helt
förträffliga iakttagelser, som ge boken ett särskilt värde för forskaren.
Kulturrevolutionens omfattning ter sig ofantlig, när man blir satt i tillfälle att jämföra nu och då. Ett exempel: i författarens barndom funnes
ej mindre än tjugotalet ryggåsstugor i socknen, nu ej en enda. Alla borta
— med sin speciella inredning, arbetsordning, livsföring och livsstil.
Ekonomiskt tecknas förändringen som en övergång från självhushåll och
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naturahushåll till förvärvs- och penninghushåll. Tekniskt sett är det
frågan om maskinen som avlösare av handen.
Ett särskilt intresse erbjuder skildringen av hantverkarnas villkor
samt arbetshjälp, såsom vid arbetet med linet, med »brytekvällen»
o. dyl. Om familjefester och högtider talas mindre. Frieri, giftermål,
barndop, begravning samt jul och julkalas passera förbi i åskådliga bilder. Men omfånget är begränsat. Vardagens möda blir bokens huvudtema och största kapitel. Här möter bl. a. skildringen av torparen och
hans hustru, som bärga sig och den stora barnskaran med ett otroligt hårt
arbete som odlare av en stenbunden jord och som »malmtagare», d. v. s.
myrmalmsletare i sjön Vidöstern. Det är far, mor och barndomshemmet
författaren där skildrat.
Ett särskilt kapitel ägnas åt Ånainne järnbruk, som arbetade enbart
med malm ur sjöarna. Malmfångsten beskrives utförligt.
Folkmedicinen får även en skildring, men den är helt rationellt lagd.
En »kobotare» kom i ohjälplig misskredit hos författarens föräldrar genom att ordinera en sats medicin, som skulle nedgrävas under fullständig
tystnad en torsdagsmorgon vid norra fähusväggen. För sådant hade man
tydligen ej mycket till övers.
Författarens föräldrar hörde till de s. k. »gammalläsarna», till skillnad från »nyläsarna», anhängarna av den Waldenströmska riktningen.
Båda fromhetstyperna omtalas liksom kyrka, präst, klockare, husförhör
och skola, en intim och innehållsrik skildring.
Väl valda fotografier och teckningar illustrera boken, som bör få
efterföljare genom att även andra goda kännare av hembygd och gammalt
folkliv på liknande sätt som Karl Magnusson gripa till pennan för att.
enkelt och rättframt omtala, att »så var det den tiden».

Åke Campbell.

Arv. Tidskrift för Nordisk folkminnesforskning. (Ny serie av Folkminnen och Folktankar.) Utgiven genom Kungl. Gustav Adolfs Akademien
av Jöran Sahlgren. Häft. 1-2. Sthm & Upps. 1945.
När det blev ofrånkomligt, att Västsvenska Folkminnesföreningen
med utgången av år 1944 skulle nödgas upphöra med utgivandet av Folkminnen och Folktankar, föreföll det, som om folkminnesforskningen i
vårt land därmed skulle berövas den tidskrift som utgjort dess vetenskapliga forum under drygt tre decennier. Denna beklagliga utveckling hade
framför allt föranletts av ekonomiska svårigheter till följd av det under
krisåren allt njuggare statsanslaget, som successivt minskats från tidigare
2 500 kr. till 1 300 kr under det sista utgivningsåret. Folkminnesforsk10 —45786

Sv. landsnadl
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ningen som universitetsämne låg f. ö. vid denna tid i stöpsleven, och med
tanke på dess undanskymda roll i det anbefallda nya ämnet »Nordisk och
jämförande folklivsforskning», tedde sig framtidsutsikterna för en folkloristisk tidskrift föga ljusa. Emellertid gick det icke så illa, som man befarade. I sina slutord i sista häftet av Folkminnen och Folktankar kunde
tidskriftens mångårige redaktör, rektor Hilding Celander, meddela, att
den från och med år 1945 skulle övertagas av Kungl. Gustav Adolfs
Akademien, som uppdragit åt sin sekreterare, prof. Jöran Sahlgren, att
i fortsättningen utgiva tidskriften efter väsentligen samma riktlinjer
som de tidigare följda.
Att av det nu utkomna första dubbelhäftet av Arv, fortsättningen på.
Folkminnen och Folktankar, bedöma i vad mån dessa intentioner förverkligats, låter sig näppeligen göra. Den uppgiften hör framtiden till.
Vad man nu kan göra, är att lyssna till själva anslaget, och detta ger goda.
löften för fortsättningen. Att tidskriften ämnar intaga en bestämt positiv inställning för folkminnesforskningen gentemot tendenserna att
inlemma denna som del i ett än vidare forskningsområde, synes klart
framgå av dess undertitel »Tidskrift för Nordisk folkminnesforskning».
Som ett hävdande av folkminnesforskningen som vetenskaplig disciplin
vill anmälaren även uppfatta valet av artiklar, vilka stramt hålla sig till
ämnen innanför folkminnesforskningens hävdvunna gränser. I den inledande artikeln av DAG STRÖMBÄCK: Bröderna Grimm och folkminnesforskningens vetenskapliga grundläggning, ges sålunda,
delvis genom rikhaltiga citat ur Jacob och Wilhelm Grimms skrifter och
brevväxling, en åskådlig framställning av framväxten av deras historiskfilologiska metod och kritiskt-filologiska principer för traditionsmaterialets behandling och återgivning, varigenom folkminnesforskningen som
vetenskaplig disciplin grundlägges. Artikelns värde är icke begränsat
enbart till folkminnesforskningens historia. Utan att direkt vara av metodisk art äro dylika inlägg till ämnets och metodikens historia viktiga
inom denna relativt unga forskning, där ett mer eller mindre lösligt populär-vetenskapligt författarskap ofta tillåtits ersätta sträng vetenskaplig
metod. Till den för undersökningen av folkliga danslekar i yngre nordisk
tradition viktiga kännedomen om äldre litterära uppgifter lämnar KNUT
LIESTOL intressanta bidrag i en artikel med titeln: Til sporsmålet om
dej eldste islendske dansekvcede. Den utgör första avsnittet av
en diskussion av de äldsta isländska beläggen rörande dans och danslekar,
deras ålder, ursprung och i samband därmed även den folkliga traditionens perseverationsförmåga och roll för sagaskrivaren. Under rubriken
Nattskärran och några andra spökfåglar söker OLOF GJERDMAN
med tillhjälp av ett rikhaltigt material klargöra nattskärrans, uvens, morkullans, kornknarrens m. fl. fåglars roll i de besvärliga föreställningskomplexen rörande Odens jakt, mylingar, gastar o. s. v. Att förf. vågat
sig in på detta synnerligen obanade traditionsområde, där man redan på.
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förhand kan ana ett gungfly av hoptrasslade, sammanblandade och oklara
föreställningar, vittnar om vetenskapligt mod. Det sker emellertid på
ett grundligt och metodiskt föredömligt sätt, varför de vunna resultaten
synas säkra — särskilt som de framförts med tillbörlig försiktighet. Slutligen berättar RAGNAR HYLTAN-CAVALLIUS minnen av Gunnar Olof
Hylten-Cavallius, vilka belysa den fängslande personligheten hos denne
forskare, som annars anspråkslöst döljer sig bakom sitt livsverk. Ett
anfört yttrande av honom må citeras: »Någon större förståelse för eller
uppskattning av mina strävanden har jag knappast fått röna. Men kanske
kommer den dag, då helt plötsligt ögonen öppnas för de värden jag sökt
hävda.» Samtidigt som det är glädjande, att Gunnar Olof Hylten-Cavallius' gärning numera vunnit uppskattning, förefaller det abderitiskt, att
folkminnesforskaren än i dag mången gång finner sig nödsakad att karakterisera inställningen till sin forskning i liknande ordalag.
Som sammanfattning — i den mån det icke nog klart framgått av
det redan anförda—må till slut sägas, att den nya tidskriften'inger göda
förhoppningar för framtiden som språkrör för Nordisk folkminnesforskning och säkert kommer att mottagas med förtroende såväl av forskarna
som av den för nordisk kulturhistoria intresserade allmänheten. Att den
kommer att uppfylla högt ställda vetenskapliga anspråk och iakttaga en
konsekvent inriktning, därför utgör huvudredaktörens namn en borgen.
Beträffande dess målsättning utlovas »publicering av såväl originaluppsatser som viktigare materialsamlingar». Detta senare är anmälaren angelägen om att understryka. Det är att hoppas, att Arv — som fallet
varit med Folkminnen och Folktankar — framdeles lämnar utrymme till
publicering av uppteckningar och materialsammanställningar, så att
forskaren genom dess register kan erhålla viktiga primäruppgifter och
källhänvisningar. önskvärt vore vidare, att tidskriften i likhet med sin
föregångare utkomme en gång i kvartalet, icke två gånger årligen, som
nu tydligen är avsett. Detta vore av värde i första hand för den aktuella
vetenskapliga debatten och tidskriftens ganska nödvändiga roll som kritiskt organ; det vore viktigt även med tanke på den för dylik forskning
intresserade allmänheten, som säkerligen i högre grad än vetenskapsmännen är behäftad med impatientia mom.
Rich,ard Broberg.
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Ur tidskrifter och årsböcker som insänts till redaktionen.'
Bergsjöbygden 1 9 4 5: S. W. En boförningsdag.
By og Bygd. Norsk folkemuseums årbok 1945: H. Stigum,
Laftet som grunnlag for datering av tommerhus. — M. Hoffmann,
Om dugmagere og toymagere og redskapene deres. — R. Bjerregaard Molaug, Norske folkedrakter. Kilder og problemer.
Dalarnas Hembygdsbok 1945: A. Nilsson, Kyrkbåten bygges. —
M. Rehnberg, Arbetsvisor från Dalarna. — L. Levander, Dalkarlarna och namnet Sverige. — Dens., Dalmålsordboken 1944. —
G. Boöthius, Nyutkommen dalalitteratur.
Fornvännen 1 9 4 5: A. Norden, Rökstensingressen än en gång. —
B. Nerman, Sviagriss — konung Adils' guldring. — G. Hallström,
En skandinavisk gränsbygd under yngre järnålder (Dalarna). —
E. Floderus, De äldsta Sigtunavägarna och ortnamnet Til.
Fra Ribe Amt 1 9 4 5: T. Kragelund og Niels Medier, Nogle vestjyske
Markeder.
Från östmarksbygden II (1945): R. Gothe, Kan den gamla finska
bosättningens ålder i mellersta Sverige exakt bestämmas? — A.
Palmqvist, När kommo finnarna till Östmark? — 0. Svensson,
Något om folktro och kristen tro i östmark under 1800-talet. —
R. Broberg, Sägner och folktro.
Globen 1 9 4 5: 0. Arrhenius, Fördelningen av 1600-talets geometriska
kartor över Sverige.
Gotländskt Arkiv XVII 1 9 4 5: C.-H. Hedenström, Näringsfång
vid den gotländska sydkusten. Några anteckningar från en undersökningsresa 1917.
Historisk Aarbog for Thisted Amt: G. Schtitte, Teutoner og
Thy. — A. Overgaard, Talemaader, Sej er og Vendinger fra Nordthy.
1) Här medtages i regel ej uppsatser ur strängt fackbetonade periodiska
publikationer inom nordisk språk- och folklivsforskning, såsom Arkiv för
nordisk filologi, Namn och Bygd, Folk-Liv, Saga och Sed, Danske Folkemaal,
Maal og Minne m. fl.
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Hylten-Cavalliusföreningens årsbok 1945: P. Wilstadius, Den
äldsta separata Växjöbeskrivningen. En latinsk oration hållen i
Åbo den 12 december 1654 i översättning av P. W. — P. G. Vejde,
Några sydsmåländska sättugnstyper. — E. II. Andersson, Från
Stolpastugan till Älmhult. Marknadsliv i gångna tider. — M. Sjöstrand, Sigfridsmässan 1846. — Th. Petersson, Växjöbiskopen Nils
Ragvaldssons tal om goternas fornbragder på kyrkomötet i Basel.
Håloygminne 1 9 45: H. Eidnes, Garden i bondesamfuimet (svar på
en frågelista). — J. Solvang, Hekser og heksebrenning. Skisser
frå det gamle Finnmark. — Skildringar av folketru i Nordland i
Storakers samlingar. 1. II. M. Olsen, Om Overtroen i Hadsel. 2.
J. Olsen, Ytringer af Overtroen i Skjerstad. — B. Bjeirklid, Gamle
ordtoke. — T. Frette, En cirkumpolar sagnkrets (om mammuten).
— J. Qvigstad, Finn —lapp — same. — R. Svare, Munnheld (ordspråk och talesätt).
Jämten 1 9 45: L. Johansson, Om Frostvikslapparna. En kulturhistorisk överblick. — E. 0. Jonsson, Salpeterkokning. — G. B. E. H.:
Nya bidrag till Jämtlands och Härjedalens bibliografi (bokanmälningar).
Kalender utg. av Svenska folkskolans vänner (i Finland) 1945:
G. Kerkkonen, Uppländskt och nordsvenskt i finlandssvenskarnas
härstamning. — E. Strandberg, Egendomligheter i finlandssvenskan.
Meddelanden från föreningen Örebro läns museum XIV:
S. Wallin, Örebro snickareämbete. — J. Granlund, Greksåsars bergsmän i hyttlag och gruvlag (med bilder av redskap m. m.).
Meddelanden från Östergötlands Fornminnes- och museiförening 1 9 42-4 4: 0. Frödin, Östergötlands minnesmärken
upptecknade af Carl Fr. Nordenskjöld åren 1869-82 (forts.). —
B. Cnattingius, Norsholm. Kulturhistoriska studier kring en gårds
öden (bl. a. behandlas hushållning och arbetsliv enl, äldre källor).
Norra Småland 1 9 45: S. Pira, Från norra Smålands medeltid. I.
Kyrko- och klostergods i Vedbo. II. Egidiuspenningen. III. Biskopsmordet i Linderås.
Norrbotten 1 9 4 4: H. Rutberg, Där svenskt, finskt och lapskt mötas
bland ortnamnen. — E. Manker, Lapparnas dödholmar och sommargravar. — B. Isaksson, Bidrag till Hedens bys laxfiskens historia. — B. Laquist, Ett bröllop i Överkalix på 1870-talet.
Stranda 1 9 44-45: I. Modeer, En schweizisk parallell till båtbocken
på Runnö.
Sörmlandsbygden 1 9 45: T. Lagerstedt, Hög och låg i sextonhundratalets Södermanland. — K. Bonde, Herrgårdsliv vid sekelskiftet.
S. Phenge Jacobson, På marknad i Nyköping vid sekelskiftet.
S. Karlsson, Sägner från Skymmerdal. — M. Essen, Sörmland
i nyutkommen litteratur.
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Uppland. Upplands fornminnesförenings årsbok 1945:
A. Ljungberg, Vid Svinnegarns källa. — N. Alinder, Ur stadgan för
Tierps sockenmagasin.
Vendsysselske Aarboger 1945: J. Hansen, Navneordenes Kon i
Vendelbomaalet.
Vår Bygd 1945: A. Sandklef, Några halländska sagor och sägner.
Värnamo hembygdsförenings årsskrift 1945: J. Andersson,
Trolldom, vidskepelse och kusleri i östbo under 1600-talet.

Undersökning av svenska dialekter och folkminnen
1943-44.
Landsmåls- och Folkminnesarkivets i Uppsala
årsberättelse 1943-44.
Av DAG STRÖMBÄCK.

I. översikt över ekonomi, förvaltning och personal.
Arkivets stat för verksamhetsåret 1943/1944 fastställdes genom k.
brev den 7 maj 1943 till följande belopp: avlöningar 68,500 kronor
(förutom s. k. rörligt tillägg), omkostnader 7,200 kronor, insamling
och bearbetning av vetenskapligt material 24,400 kronor. Av
sistnämnda belopp skulle 7,300 kronor gå till reseersättningar till arkivets personal och tillfälligt anställda vetenskapliga medarbetare, 5,500
kronor till tillfälliga vetenskapliga medarbetare, 9,600 kronor till inlösen av samlingar, grammofonupptagning m. m. samt 2,000 kronor
till forskningar rörande lapskt språk och lapsk kultur.
För språkliga och folkloristiska undersökningar bland de till Sverige
anlända estlandssvenskarna erhöll arkivet genom nådigt brev till statskontoret den 17 december 1943 ett särskilt anslag på 1,600 kronor från
reservationsanslaget till extra utgifter.
Utom dessa statsanslag ha även under detta år anslag från vissa
städer ställts till förfogande för undersökningar av stadstraditioner.
Vid verksamhetsårets början fanns på stadsundersökningarnas konto
kronor 3,208 och under året har inbetalats ytterligare kronor 1,800
från 5 städer.
Arkivets styrelse har under arbetsåret 1943/44 utgjorts av: professor emeritus B. HESSELMAN, ordförande, professor H. GEIJER, till
sin bortgång den 16 sept. 1943 vice ordförande, i vilken befattning han
sedermera efterträddes av professor J. SAHLGREN, arkivets föreståndare
D. STRÖMBÄCK, sekreterare, överbibliotekarien A. GRAPE, skattmästare,
samt professorerna E. NOREEN, N. LINDQVIST, B. COLLINDER och från
den 1 okt. 1943 docent 0. GJERDMAN. Suppleanter ha varit professor
H. SMITH och från den 1 okt. 1943 professor E. HJÄRNE.
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Arkivets fasta personal har under året haft följande sammansättning:
A. EXTRA ORDINARIE TJÄNSTEMÄN ENLIGT FASTSTÄLLD
PERSONALFÖRTECKNING:
Föreståndare i lönegrad Eo 30: docenten fil. dr DAG STRÖMBÄCK.
Föreståndare för folkminnesavdelningen i lönegrad Eo 26: docenten, fil. dr ÅKE CAMPBELL.
Medarbetare i lönegrad Eo 26: fil. dr LARS LEVANDER och fil. dr
MANNE ERIKSSON.
Medarbetare i lönegrad Eo 21: fil. lic. ERIK HOLMKVIST och fil.
dr HERBERT GUSTAVSON.
Arkivarie och expeditionsföreståndare i lönegrad Eo 21: vakant.
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.
KontorsbitOden i lönegrad Ex 4: fru CARIN HEDBLOM och fru
GUN BJÖRKLUND.
Som amanuens mot särskilt arvode har tjänstgjort fil. mag.
RICHARD BROBERG. Medel till hans arvode har utgått av de anslag som
vissa städer ställt till förfogande för undersökning av stadstraditioner.
För timavlönad personal redogöres nedan i samband med berättelsen om vad som utförts inom arkivets olika avdelningar.

II. Samlingarnas tillväxt och användning.
Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av följande sammanställning:
anteckningsböcker från resor 33 st.;
grammatiska uppteckningar 14 bl. fol., 33 bl. 4:o, 272 bl. 8:o
och 14,599 bl. 16:o;
lexikaliska ordsamlingar 1,588 bl. 4:o och 27,293 bl. 16:o (varav
4,134 bl. excerpter). Härtill kommer det material, som införts på landskapsundersökningarnas oktavkort. Dessutom har för realregistret excerperats 10,413 blad och för ordregistret 16,500 blad;
texter, monografiska skildringar, folkminnesuppteckningar, svar
på frågelistor m. m. 137 bl. fol., 11,144 bl. 4:o, 1,295 bl. 8:o och 1,053
bl. 16:o;
melodiuppteckningar 4 bl. 4:o;
teckningar och skisser 195 samt
fotografier 159 st.
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Grammofonarkivet har tillväxt med 168 st. nya skivor, till
största delen lapska texter och sånger.
Trycksamlingen har ökats med 335 nya volymer, till betydande
del genom gåvor och byten.
Antalet besök på arkivet av forskare icke tillhörande institutionens
personal har varit 2,279.
Lån inom staden ha beviljats i 91 fall, varvid 221 nummer utlånats, samt utom staden i 117 fall, varvid 1,741 nummer utlånats. Hela
antalet utlånade volymer har således uppgått till 1,962. Betydligt
större är det antal volymer, som till besökande forskare expedierats
för användning inom arkivet.
Arkivarbeten och materialbearbetning.
1. Allmän översikt.

Registreringen av inkommande material har letts av fru DAGMAR
HOLMKVIST. Under året ha 612 nya nummer och subnummer införts
i accessionskatalogen samt förtecknats i topografiska registret (frågelistsvaren även i frågelistregistret). Excerperingen för realkatalogen har
fortsatts av fru GERDA GRAPE. Denna katalog omfattade vid arbetsårets slut 151,400 kort. Realkatalogens avdelning för folkdikt och folkmusik har under våren 1944 ordnats av fru ALFHILD PORSLIN, Åbo.
Registreringen av nyinkommande litteratur till referensbiblioteket har
omhänderhafts av tjänsteförrättande expeditionsföreståndaren med biträde av fru CARIN HEDBLOM. Under året ha 69 volymer inbundits
eller reparerats. Vid bokförings- och kassaarbeten har tjänsteförrättande expeditionsföreståndaren biträtts av länsbokhållaren PAUL CARLSTRÖM och fru HEDBLOM.
Från expeditionen ha under året avsänts 1,826 brev och 1,056 andra
försändelser (postgiroförsändelser ej inräknade).
Arbetena på arkivets ordregister ha fortsatts under ledning av
dr H. GUSTAVSON och fil. lic. F. HEDBLOM. Den förre har för det östgötska ordregistret excerperat svar på frågelistorna nr 1, 2, 4, 7, 13,
25, M 52, M 55 och M 94 med ett resultat av omkr. 4,300 blad 16:o samt
för det gotländska ordregistret svar på frågelistorna 30 och 35 vilka givit omkr. 1,700 blad 16:o. För Gästrikland och Hälsingland har Hedblom med hjälp av fru CARIN HEDBLOM i begränsad omfattning fortsatt
registreringen av ordförrådet i äldre samlingar särskilt Gästrike-Hälsinge landsmålsförenings. Även läroverksadjunkt E. LINDKVIST, Växjö,
har i samarbete med arkivet fortsatt utredigeringen av sina ordsamlingar från Gästrikland.
De språkliga landskapsundersökningarna ha fortsatts i
samma omfattning som föregående år.
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Dalarne. Inom den av LEVANDER ledda dalmålsundersökningen
ha under året fil. stud. T. (PERSSON) TANNERHAGEN och herr S. BJÖRKLUND biträtt med skrivarbete. Tannerhagen har fortsatt excerperingen
av svaren på J. A. Lundells typordlista. Björklund har ägnat större
delen av sin arbetstid åt fortsatt excerpering av Niss Hjalmar Matssons primäranteckningar från Väster-Dalarne. Dessutom har Björklund
påbörjat en under Levanders omedelbara ledning utförd omredigering
av ordboksmanuskriptets artiklar från och med a; detta arbete har
fortskridit till och med artikeln apotek. Omredigeringen innebär, att
Dalmålsordbokens artiklar hädanefter i uppställning, översättningar
m. m. synnerligen nära ansluta till Svenska Akademiens ordbok. Båda
skrivbiträdenas arbetstid har i hög grad begränsats genom yttre omständigheter, Tannerhagens genom militär tjänstgöring och Björklunds
genom studier. LEVANDER själv har — bortsett från bygderesorna och
brevväxlingen med ortsmeddelarna — helt ägnat sig dels åt ordboksmanuskriptets utarbetande, vid arbetsårets slut framfört till och med
artikeln huvudgalen adj., samt åt slutredigeringen av andra bandet av
»övre Dalarnes bondekultur».
Oktavsamlingarna ha under året tillväxt med omkring 1,000 kort,
varjämte ett stort antal nya belägg införts på äldre kort. Hela an4let
till dalmålsordboken hörande oktavkort utgjorde vid arbetsårets slut
omkring 123,000.
Gotland. Av Gotländsk ordbok, redigerad av H. GUSTAVSON, ha
arken 66-76 (sy — åra) korrekturlästs och rentryckts. Gustavson har
avslutat den under föregående år påbörjade »Efterskrift till Gotländsk
ordbok» och utarbetat »Tillägg och rättelser» till ordboken. Till arbetets färdigtryckning har bidrag erhållits ur anslaget till understöd för
utgivande av lärda verk m. m. I samband med tillägget till ordboken
har Gustavson kompletterat excerpterna ur äldre gotländska ordsamlingar. Sålunda har Neogards manuskript »Gautanainning» i Uppsala
universitetsbibliotek fullständigt excerperats, vilket resulterat i över
2,000 bl. 16:o. I övriga gotländska 1700-talssamlingar (av Spegel, Alnander, Linne, Tofften, Wallin m. fl.), vilka förut till större delen excerperats, ha nu kontroll och kompletterande excerpering utförts (c:a
1,700 bl. 16:o). Av den grammatiska översikten över gutamålet har
Gustavson under året behandlat apokope och synkope. Om ordregistret,
se ovan!
Värmland. För en systematisk undersökning av Värmlands dialekter och folkminnen ha vissa förarbeten gjorts. En plan har under
året utarbetats av fil. mag. RICHARD BROBERG, och ett flertal ortsmeddelare ha engagerats för kommande uppgifter. Undersökningen, som
börjar den 1 juli 1944 och som ledes av Broberg, bekostas av medel
som ställts till förfogande av värmländska industriföretag.
Västergötland. Under detta arbetsår har andra delen av J.
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Götlinds arbete »Västergötlands folkmål», omfattande konsonanterna
utgivits, sedan tryckningen därav fullbordats och de för denna
-del avsedda kartorna färdigställts. Utgivningen har ombesörjts av doc.
V. JANSSON och fil. dr M. ERIKSSON.
Utarbetandet av tredje delen av nämnda arbete, omfattande kon:sonanterna r—v samt kvantitet och accent, har på basis av Götlinds
.excerptsamlingar och anteckningar samt nytillkommet material bedrivits av f. rektor S. LANDTMANSON såsom frivillig medarbetare, och resultatet förelåg vid arbetsårets slut i ett manuskript på omkring 240
,sidor 4:o jämte ett antal dithörande kartor. Arbetet på Västgötaordboken har kunnat fortsättas endast i begränsad omfattning. Antalet
oktavkort i ordboken uppgick vid årets slut till omkring 125,000.
Västmanland. Arbetet på den västmanländska landskapsundersökningen har av HOLMKVIST fortsatts i mycket begränsad omfattning.
Han har ägnat sin huvudsakliga arbetstid åt den i föregående årsberättelse nämnda ordboken över hyttspråket i Bergslagen.
Östergötland. Av den under föregående år av GusTAvsoN utarbetade ordfrågelistan för Östergötland och norra Småland ha fjärde
delen (Boskapsskötsel, Hushåll, Jakt och fiske), femte delen (Människan) samt sjätte och sista delen (Arbete, Vila, Rörelse, Hälsa och sjukdom m. m.) renskrivits och stencilerats. Återstående partier av de östgötska ordsamlingarna i 16:o ha under Gustavsons ledning försetts med
uppslagsord och ordnats. Om ordregistret, se ovan!
Estland. Då ett allt större antal personer, även äldre, från Estlands svenskbygder under hösten 1943 anlände till Sverige, återupptog
Landsmåls- och Folkminnesarkivet sina tidigare folkmåls- och folklivsundersökningar på det estlandssvenska arbetsfältet. Under senhösten
1943 började läroverksadjunkten fil. lic. NILS TIBERG, Gävle, arkivets
tidigare medarbetare vid dessa undersökningar, upptecknings- och förberedande organisationsarbete i den omfattning hans tid tillät, och i
december 1943 upptogos under välvillig medverkan av Radiotjänst
grammofontexter från Nuckö, Ormsö och Runö.
Sedan K. Maj:t den 17 december 1943 anvisat ett belopp på 1,600
kronor till dessa undersökningar, kunde Tiberg med tjänstledighet från
.sin adjunktur vid h. a. läroverket i Gävle under tiden 14 januari-14
februari 1944 odelat ägna sin tid åt dem. I mars 1944 upptogos på arkivet 10 grammofonskivor text från Spithamn. Tibergs arbete återupptogs i begränsad omfattning under hans ferier i juni 1944. F. rektorn
GIDE« DANELL har oavbrutet fortsatt sitt tidigare arbete med en ordbok över Nuckömålet, och han har dessutom deltagit i planläggningsoch organisationsarbeten. Efter ansökan av K. Gustav Adolfs Akademien beviljade K. Maj:t den 30 juni 1944 ett anslag på 25,000 kronor
av lotterimedel till estlandsundersökningarnas fortsättande i huvudsaklig enlighet med en av arkivet i samverkan med Svenska Ortnamns-

.b—p,
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arkivet, Nordiska museet samt Musikhistoriska institutionerna i Uppsala och Stockholm utarbetad plan.
Folkminnesavdelningens personal har haft liknande sammansättning som föregående år med CAMPBELL som avdelningsföreståndare
och EJDESTAM som amanuens. BROBERG har även detta år tjänstgjort
vid avdelningen som extra amanuens med undersökningen av stadsoch hantverkstraditioner som väsentligaste arbetsuppgift. Fru GERDA
GRAPE har fortsatt arbetet med realkatalogen. Fröken ELLA ODSTEDT
har deltagit i avdelningens verksamhet med uppteckning av folkminnen, granskning av uppteckningar m. m.
Ämnesundersökningarna ha bedrivits huvudsakligast med hjälp av
ortsmeddelare, som besvarat frågelistor eller lämnat fria monografiska
skildringar. I stort sett har arbetet avsett samma ämnesområden som
under föregående år. Av nya frågelistor ha tillkommit M 168 Folkliga
föreställningar om »vården», författad av Strömbäck och Ejdestam, samt
M 176 Frågor rörande kulturkontakten mellan lapskt och svenskt i
Lappland, författad av Campbell.
Undersökningen av städernas folkminnen har bedrivits med stöd
av anslag från städer och hembygdsföreningar. Under året ha anslag
beviljats från ytterligare två städer. Undersökningarna ha enligt uppgjord plan framför allt varit inriktade på städernas äldre näringsliv,
varvid en särskild frågebok, författad av Broberg, lämnat ledning.
Uppteckningsarbetet, som utförts av Broberg med biträde i flera städer
av ortsmeddelare, har under året slutförts i Boden, Bollnäs, Enköping,
Gävle, Hjo, Huskvarna, Köping, Lidköping, Torshälla, Vaxholm och
Västerås. Av de 48 städer som hittills berörts av dessa undersökningar,
återstå nu blott ett mindre antal, där uppteckningsarbetet ännu icke
avslutats.
Undersökningen av lapskt språk och lapsk kultur.
Institutionen har sedan länge i sin ägo haft betydande samlingar (c:a
100,000 blad av växlande format) rörande lapska dialekter och folkminnen, till största delen utförda av professorerna i finsk-ugriska språk
och deras lärjungar, och det har framstått som ett angeläget önskemål
att ett systematiskt arbete för dessa samlingars vård, bearbetning och
förökning snarast möjligt måtte påbörjas. Efter ansökan av professorn i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet Björn Collinder beviljade K. Maj:t den 30 juni 1943 till Gustav Adolfs Akademien 48,500
kronor av lotterimedel till bestridande av kostnaderna för utförande
— i huvudsak i enlighet med i ansökan angiven plan — av upptecknings- och registreringsarbete beträffande lapskt språk och lapska folktraditioner. Medlen skulle förvaltas av Akademien, och det insamlade
materialet tillfalla Landsmåls- och Folkminnesarkivet.
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Denna undersökning organiserades som en särskild avdelning inom
Landsmålsarkivet och såsom arbetsledare anställdes dåvarande nomadskoleläraren, sedermera docenten i lapska språket ISRAEL RUONG, som
började sin verksamhet den 1 oktober 1943. Hans arbete under året
har huvudsakligen utförts på resor i fältet. Han har därvid samlat dels
språkligt och folkloristiskt material och dels uppgifter om den gamla
extensiva renskötseln. De språkliga uppteckningarna beröra företrädesvis sydlapskt område (norra Jämtland, Vilhelmina), de folkloristiska
Även nordligare trakter, Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar. Från dessa
båda socknar härrör också det insamlade materialet till en systematisk
undersökning av renskötseln. Om Ruongs resor, se vidare nedan. Under sin tjänstgöring i Uppsala har Ruong främst utredigerat sina tidigare gjorda samlingar från Pite lappmark och utarbetat ett antal
frågelistor om renskötseln, vilka utsänts till ortsmeddelare bland lapparna.
2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet.
STRÖMBÄCK har utom det arbete som åvilat honom i egenskap av
arkivets föreståndare och arkivstyrelsens sekreterare även instruerat
upptecknare och granskat inkommande samlingar. Efter professor
Geijers död den 16 september 1943 övertog Strömbäck redigeringen av
årgång 1941 av institutionens tidskrift »Svenska landsmål och svenskt
folkliv» och utsågs senare av styrelsen till redaktör för tidskriften. Årgång 1941 (med bilagor) utgavs på våren 1944 och arbetet med årgång
1942 påbörjades omedelbart därefter. Strömbäck åtnjöt tjänstledighet
under tiden 20 mars-6 april, 8-13 maj, 23--25 maj för fullföljandet av
vissa vetenskapliga undersökningar. Under året har Strömbäck publicerat: Herman Geijer. In memoriam (i Sv. Lm. årg. 1941), Författarskap och tradition i den isländska ättesagan (i K. Hum. Vet. Samf:s
i Uppsala årsbok 1943), Den underbara årsdansen (i Festskr. till Jöran
.Sahlgren 1944). Strömbäck har vidare tillsammans med Ejdestam utarbetat frågelistan M 168 »Folkliga föreställningar om vården».
LEVANDER har uteslutande ägnat sig åt dalmålsundersökningen
(jfr ovan) och har under året publicerat »övre Dalarnes bondekultur. 1. Självhushåll. 1943» ( = Skrifter utg. av K. Gustav Adolfs Akad.
11: 1), »Dalmålsordboken 1943» och »Den gamla ungkarlens käpp» (i Dalarnas Hembygdsbok 1944).
ERIKSSON har svarat för ledningen av arkivets expedition samt
vården av arkivets samlingar och dessutom varit institutionens kassaförvaltare. Vid de tillfällen då Strömbäck åtnjutit semester, sjukledighet eller tjänstledighet har Eriksson vikarierat som föreståndare för
.arkivet. Han har under våren hållit instruktionskurser för landsmålsupptecknare vid Stockholms högskola tiden 18-27 april (10 tim.)
.samt (såsom vikarie för föreståndaren) vid Uppsala universitet tiden
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4-12 maj (10 tim.). Han har under året gjort resor för grammofonupptagning i Lappland, Jämtland och Uppland (se nedan).
Eriksson har biträtt vid redigeringen av tidskriften Svenska Landsmål årg. 1941-1942 och utgivit häfte 1942: 3-4 Sagor, sägner, legender
etc. (Bd III: 2 s. 225-336). Han har vidare deltagit i utgivningen av
J. Götlinds »Västergötlands folkmål 2», där han redigerat kartorna,
samt fortsatt utredigeringen av A. Schagerströms »Gräsömålet», varav
under året ark 1-4 rentryckts och ytterligare ett par ark uppsatts.
Vid sidan av arkivarbetet har han fortsatt arbetet på sin avhandling
»Hjäll och tarre samt andra ord för översäng och övervåning», som
under året utgivits som gradualavhandling i arkivets skriftserie (Ser.
A: 4, 1943). Dessutom har Eriksson under året publicerat »Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelser 1938-1940» (i Sv. Lm. 1941) och
»Torp och villa, ett betydelsehistoriskt bidrag* (i Namn och Bygd 1943).
CAMPBELL har tjänstgjort som föreståndare för folkminnesavdelningen. Han har författat frågelistan M 176 Frågor rörande kulturkontakten mellan lapskt och svenskt i Lappland. Av trycket har han
under året utgivit »Keltiskt och nordiskt i möte på Hebriderna» (FolkLiv 1943-1944) samt redigerat den av Rådet för bygdekultur utgivna
skriften »Bygdeforskning och folkkultur». Han har fortsatt arbetet
som redaktör för den folkloristiska delen av Atlas över svensk folkkultur.
Under höstterminen 1943 och vårterminen 1944 har Campbell hållit föreläsningar och seminarieövningar vid Uppsala universitet. Han
har under höstterminen 1943 föreläst vid Lantbrukshögskolan.
Om HOLMKVISTS arbete, se ovan s. 155.
Om GUSTAVSONS arbete, se ovan s. 154, 155. Han har under året publicerat »Ett svårförklarat gutaord>> (i Festskr. till Jöran Sahlgren 1944).
EJDESTAM har under året tjänstgjort som amanuens vid folkminnesavdelningen. Han har tillsammans med Strömbäck utarbetat frågelistan M 168 »Folkliga föreställningar om vården». Vid de tillfällen, då
Campbell på grund av semester eller resor varit frånvarande, har Ej destam uppehållit dennes tjänst.
Under året har Ejdestam utgivit »Stad och land i Uppland» (I Upplands fornminnesförenings årsbok Uppland 1943), »Staden och landsbygden» (i Svenska samhällen: Dalarna och Gästrikland, 1944) samt gradualavhandlingen »Årseldarnas samband med boskapsskötsel och åkerbruk i Sverige» (== Skrifter utgivna genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, Ser. B: 2, 1944).
BROBERG har under året huvudsakligen varit sysselsatt med undersökningen av städernas folkminnen och bearbetat och utredigerat inkommande material. I samband härmed har han korresponderat med
och meddelat instruktioner åt upptecknarna. Dessutom har han granskat inkommande språkligt och folkloristiskt material från Värmland
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och Dalsland. Vidare har han, som ovan nämnts, varit sysselsatt med
utarbetandet av en arbetsplan för en den 1 juli detta år begynnande
undersökning av Värmlands dialekter och folkminnen. Vid de tillfällen då Ejdestam varit frånvarande för resor eller semester, har Broberg uppehållit dennes tjänst.
Han har under året utgivit »1 Oskarshamn på 1870- och 1880-talen»
(i Bygden, staden och sparbanken. Minnesskr. utg. av Oskarshamns
sparbank, 1944). Han företog en studieresa till Finland 29 sept.-17
nov. 1943.
RUONG har under året publicerat sin gradualavhandling »Lappische Verbalableitung dargestellt auf Grundlage des Pitelappischen»
(Uppsala 1943) och »Något om den gamla skogsrenskötseln i Arvidsjaurs. socken» (Geographica 15, Uppsala 1944).

IV. Resor och uppteckningsarbeten.

Dalarne. Fröken ELLA ODSTEDT gjorde under 10 dagar i slutet
av juli och början av augusti 1943 uppteckningar av folkminnen och
textiltermer i Söderbärke och Floda socknar samt studerade textilier
och folkdräkter i Dala Fornsal i Falun. Doc. Å. CAMPBELL besökte
under tiden 9-14 november 1943 Skattlösberg, Grängesberg och Falun
för instruktion av upptecknare m. m. Fil. mag. KARIN HESSLING upptecknade under senare hälften av januari 1944 stadstraditioner i Avesta.
Fil. dr L. LEVANDER reste från och med den 25 april till och med den
17 maj 1944 i Mora, Orsa och Våmhus. Resan avsåg införskaffande av
sådant ord- och sakmaterial för dalmålsordboken, som under ordboksartiklarnas avfattande visat sig oundgängligen behövligt. Tecknaren
A. NYBERG har i Ål, Leksand, Sollerön, Mora och Våmhus utfört teckningar för dalmålsordboken och »övre Dalarnes bondekultur». Herr
F. Roms° har under tiderna 6-23 oktober 1943, 16-25 november
1943 och 25 april-15 maj 1944 företagit resor i Bjursås, Orsa, Mora
och Våmhus dels för insamling av kompletteringsmaterial till tredje
bandet av »Övre Dalarnes bondekultur», dels för deltagande i Levanders
uppteckningsarbete.
Gotland. Fil. dr H. OUSTAVSON reste under tiden 30 augusti2 september i Ardre, Eke, Grötlingbo och Hellvi socknar för uppteckning av dialekt och för överläggningar med ortsmeddelare. Han genomgick den 3 sept. en del av de Klintbergska samlingarna i arkivdepån i
Visby. Fru MARIANNE DAHLQVIST gjorde under två veckor sommaren
1943 dialektuppteckningar på Fårö.
Gästrikland. Fröken VIVI WENDIN har under året gjort språkliga och folkloristiska uppteckningar i Valbo sn och upptecknat stadstraditioner i Gävle.
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Hälsingland. Doc. D. STRÖMBÄCK gjorde i juli 1943 kompletterande språkliga uppteckningar efter sagesmän från Alfta och Ovanåker samt reste under senare delen av juni 1944 i Hanebo och Bollnäs
socknar för dialekt- och folkminnesundersökningar samt för förberedelse
av grammofonupptagningar i Bollnäs den 2-4 juli 1944. Fröken VIVI
WENDIN påbörjade under försommaren 1944 folkminnesuppteckningar
i Bollnäs.
Härjedalen. Doc. D. STRÖMBÄCK besökte under tiden 15-25
aug. 1943 Tännäs socken för uppteckningar och för att tillvarataga samlingar efter en avliden ortsmeddelare.
Jämtland. Prof. B. COLLINDER reste 12-14 juli 1943 i norra
Jämtland för undersökning av möjligheterna för upptagning av lapska
fonogram. Under tiden 20-28 juni 1944 gjorde fil. dr M. ERIKSSON,
doc. I. RUONG och skriftställaren LEVI JOHANSSON grammofonupptagningar bland lapparna i Frostvikens socken (Gäddede och Ankarede).
Även några prov på den svensk-norska dialekten (lidmålet) upptogos.
Eriksson och Johansson fortsatte den 29-30 juni de lapska upptagningarna i Undersåkers socken och Ruong gjorde under samma tid uppteckningar i Frostviken, varefter han fortsatte sin resa till södra Lappland.
Lappland. Doc. Ä. CAMPBELLS i föregående årsberättelse omnämnda resa för etnologiska studier i Sorsele och Arjeplogs socknar
avslutades den 13 juli 1943. Under tiden 1-5 juli 1943 gjorde prof.
B. COLLINDER, fru BRITTA COLLINDER och fil. dr M. ERIKSSON grammofonupptagningar av lapska sånger och texter i Tärna socken och
Dikanäs kapellförsamling av Vilhelmina socken. Vid lapparnas »storstämningshelg» i Arvidsjaur 25-31 aug. 1943 upptogos av prof. B.
COLLINDER, doc. C.-A. MOBERG och lic. F. HEDBLOM ett 50-tal grammofonskivor med lapska sånger (jojkningar) och även texter. Prof.
Collinders resa fortsattes ytterligare några veckor för uppteckningar av
ortnamn m. m. i Arvidsjaurs socken. Doc. I. RUONG gjorde under tiden 27 nov.-12 dec. 1943 språkliga och etnologiska undersökningar
bland lapparna i Arvidsjaurs socken. Från den 22 febr, till den 9 maj
1944 vistades han i Vilhelmina sn för studier av den lapska dialekten
där.
Södermanland. Fil. dr J. EJDESTAM och fil. lic. R. BROBERG
upptecknade under tiden 9-11 maj 1944 stadstraditioner i Södertälje.
Uppland. Doc. Å. CAMPBELL, fil. dr M. ERIKSSON och pastor G.
WALLENTIN gjorde den 6 juni 1944 grammofonupptagningar i Börje
och Björklinge socknar. Fil. lic. R. BROBERG besökte den 12 maj 1944
Stockholm för överläggningar angående uppteckning av stadstraditioner i Lidingö. Arbetet i denna stad påbörjades i juni månad 1944
av fil. stud. 0. ODENIUS.
Värmland. Fil. lic. E. HOLMKVIST besökte under tiden 6-8
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sept. Finnshyttan och Munkfors för uppteckning av hytterminologi.
Prof. E. NOREEN och doc. D. STRÖMBÄCK besökte under tiden 11-16
april 1944 Säffle, Sunne, Karlstad, Deje, Filipstad och Karlskoga för
instruktion av ortsmeddelare och för vissa förberedelser av en allmän
undersökning av Värmlands dialekter och folkminnen. Fil. lic. R. BROBERG upptecknade i juli 1943 och februari 1944 dialekt och folkminnen
i Östmarks socken. Under den senare resan besökte han även Sunne
för diskussion angående förvärv av vissa folkloristiska samlingar.
Västergötland. F. rektor S. LANDTMANSON upptecknade sommaren 1943 stadstraditioner i Skara. Fru MÄRTA TAMM-GÖTLIND påbörjade i juni 1944 en resa för uppteckning av folkminnen i trakten av
Kinnekulle.
Västmanland. För uppteckning av stadstraditioner vistades
fil. kand. SIGBRIT PLZENGE JACOBSON under tiden 20 juli-10 aug. i
Köping och Torshälla och fil. lic. R. BROBERG i Västerås, Köping och
Torshälla under tiden 5-17 aug. 1943. Doc. D. STRÖMBÄCK besökte
under tiden 13-15 aug. 1943 Möklinta socken för instruktion av ortsmeddelare.
Östergötland. Fil. mag. AINA MEIJEL gjorde dialektuppteckningar i Röks socken under 10 dagar i juni 1943. Läroverksadjunkten
fil. mag. P. AGGEMARK reste under juli månad 1943 i Horns, Hycklinge
och Regna socknar för dialektuppteckningar och påbörjade i juni 1944
en resa i Torpa socken.

11 — 45786 Sv. landsmål

Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1943-44.
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 har
under arbetsåret utgjorts av professor MARTIN P:N NILSSON, ordf.,
professor WILE. VON SYDOW, v. ordf., professorerna K. G. LJUNGGREN,
I. LINDQUIST och J.-E. FORSSANDER, överbibliotekarie G. CARLQUIST
och arkivets föreståndare, tillika sekreterare och skattmästare, samt
såsom suppleanter professorerna GOTTFRID CARLSSON och ERIK ROOTH.
Den 14/, 1944 avled styrelseledamoten, professor J.-E. FORSSANDER.
Arkivet bevarar i tacksamt minne hans verksamma intresse för institutionen och dess arbete.
Till bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under
budgetåret har av till landsmålsarkiven beviljade förslags- och reservationsanslag till Landsmålsarkivet i Lund anvisats 23,900 kronor till
avlöningar (inkl. 700 kronor till arvoden åt tillfälligt anställda arbetsbiträden samt 3,400 kronor till arvode för utredigering av ordboken
över Valldamålet) jämte medel till rörligt tillägg och kristillägg, 1,800
kronor till omkostnader samt 7,600 kronor till insamling och bearbetning av vetenskapligt material. Från Lunds Universitets reservfond
har arkivet erhållit ett anslag på 1,200 kronor för bekostande av dialektuppteckningar genom studerande av nordiska språk vid universitetet.
Till bestridande av tryckningskostnader för P. N. Petersons i Norbyvanda Ordbok över Valldamålet hft 7-9 har arkivet att tillgå ett anslag å 6,000 kronor från Landstinget i Hallands län. Dessutom förfogar arkivet över den oförbrukade återstoden av det till institutionen
1937 för fortsatt utgivande av nämnda ordbok beviljade lotterimedelsanslaget, d. 1/7 1944 utgörande 1,116: 58 kronor.
2. Personal och tjänstgöringsförhållanden.
Institutionens personal har under året utgjorts av — utom föreståndaren, docenten GUNNAR HEDSTRÖM — fil. dr INGEMAR INGERS,
arkivarie, och fröken DAGMAR WAHLGREN, arkivbiträde.

LANDSMÅLSARKIVETS I LUND ÅRSBERÄTTELSE 1943-44

163

HEDSTRÖM har tjänstgjort under hela budgetåret med undantag
av den tid då han åtnjutit semester eller varit tjänstledig för sjukdom.
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 granskat och värderat
inkomna samlingar från Småland, Blekinge och Halland samt instruerat upptecknare. Han har lett och övervakat utredigeringen av äldre
dialektala handskrivna källor från Småland och granskat de utredigerade partierna av den av institutionen utgivna ordboken över Valldamålet och medverkat vid utredigering av äldre småländska texter i
Svenska Landsmål. Hedström har även med särskild hänsyn till norra
Småland genomgått och kompletterat av Landsmålsarkivet i Uppsala
för dess östgötaundersökning utarbetade frågelistor.
En offentlig kurs i landsmålsalfabet och uppteckningsteknik (obligatorisk för fil, ämbetsexamen) har givits av Hedström
under februari och mars månader. Kursen, som omfattade 16 timmar,
bevistades av 38 personer.
HEDSTRÖM har företagit följande tjänsteresor: till Örebro d. 6/„6/„ 1943 för deltagande i Kungl. Gustav Adolfs akademiens sammanträde därstädes och överläggningar med cheferna för folkmåls- och
ortnamnsinstitutionerna i Uppsala och Göteborg; till Stockholm och
Uppsala d. 9/12-12/12 1943 för att deltaga i ett sammanträde å Nordiska
Museet med uppgift att undersöka möjligheterna för anskaffandet av
en för landsmålsarkiven och vissa folktraditionssamlande institutioner
gemensam bil för grammofonupptagningar och att dryfta åtgärder för
konservering av det redan insamlade grammofonskivematerialet, ävensom för att med föreståndaren för Landsmåls- och folkminnesarkivet
i Uppsala diskutera gemensamma arkivspörsmål; till Halmstad och
Varberg d. 7,-8/, 1944 för att undersöka möjligheten av att erhålla ett
tillägg å 1,500 kronor till Hallands läns landstings anslag till Valldaordboken; till Stockholm och Uppsala d. 76_10/6 1944 för att såsom arkivets representant deltaga i Rådets för bygdekultur sammanträde och
överlägga med arkivcheferna doc. Strömbäck och prof. Sahlgren rörande arbetsplaner för det kommande arbetsåret.
INGERS har tjänstgjort under hela budgetåret med undantag av
den tid, då han åtnjutit semester eller varit inkallad till militärtjänstgöring. Han har granskat och värderat från Skåne inkommande material, utfört katalogisering av till arkivet inkommande samlingar, utredigering av äldre och nyare i anteckningsböcker o. d. föreliggande primärmaterial, diverse excerperingsarbeten, instruering av upptecknare
samt expeditionsgöromål. Vidare har han företagit smärre resor för
komplettering av arkivets samlingar från orter i närheten av Lund.
Beträffande insamlingsarbete se mom. 5.
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DAGMAR WAHLGREN har tjänstgjort under hela året med undantag av den tid, då hon åtnjutit semester. Hon har fört accessionskatalogen, ordnat inkommet material och äldre ordsamlingar, utredigerat på
sedeslappar gamla ordsamlingar från Småland, utfört excerpering&
arbete (särskilt av svar på frågelistor), utskrivit brev och handlingar,
fråge- och kompletteringslistor och har deltagit i katalogiserings- och
expeditionsarbete. Därjämte har hon biträtt vid redaktionsarbete för
Valldaordboken.
Extra personal. Fil. dr ERIK BRUEIN har handhaft redigeringen
av Ordbok över Valldamålet. — Fil. stud. STEN-BERTIL VIDE och fil.
stud. GOTTEIARD SJÖLANDER ha utfört excerperingsarbete för kartläggning av skånska jordbrukstermer. Vide har även på sedesblad utskrivit äldre i frågelistor föreliggande ordsamlingar.

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård.
Arbetsårets accession. Landsmålsarkivets manuskriptbestånd
har under året ökats med 1,488 bl. 4:o (Sk. 232, Hall. 487, Sm. 637,
Bl. 132) och 54,486 bl. 16:o (Sk. 18,741, Hall. 4,338, Bl. 3,433, Sm.
25,343, öl. 2,581, Vg. 50), och utgör nu 16 h. fol., 88 h. 4:o, 235 h. 8:o
och 10 h. 16:o samt 3,253 bl. fol., 60,868 bl. 4:o, 1,709 bl. 8:o, omkr.
1,382,400 bl. 16:o och 52 bl. i växlande format.
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 någon ringa mån genom inköp.
Gåvor. Gåvor (i form av tryck eller manuskript) har erhållits
från ett flertal enskilda och institutioner.
Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har under
året uppgått till 1,000.
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 typordlistor
från Skåne, såväl Lundens som Kocks och Malms, och andra äldre och
nyare ordlistor ha av arkivbiträdet eller arkivarien blivit utskrivna å
sedeslappar, varigenom materialet blivit lättare tillgängligt. Iordningställandet av en del äldre texter, upptecknade under tiden 1875-1900
för publicering i tidskriften Svenska Landsmål, har fortsatts under
året. Av Landsmålsarkivet i Uppsala för östgötaundersökningen ut-
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arbetade ordfrågelistor ha kompletterats med särskild hänsyn till norra
Småland. 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.
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.
Redigeringen av P. N. Petersons ordbok över Valldamålet
har fortsatt under arbetsåret och har liksom tidigare närmast handhafts av fil. dr ERIK ERUHN. Det åttonde häftet utgavs från trycket
i juli 1943, och det nionde häftet är färdigt att utgivas i slutet av juli
1944.
Följande undersökningar och bearbetningar ha under året
fortgått: fil. lic. HUGO ÄRESKOUG: Sydöstskånska folkmål; docent GUNNAR HEDSTRÖM: Sydsmåländska folkmål; fil. dr INGEMAR INGERS:
Dialekttexter från sydvästra Skåne; fil. lic. STURE NILSSON: Mellersta
och norra Hallands folkmål; fil. lic. SVEN PETTERSSON: Blekingska folkmål; fil. dr GÖSTA SJÖSTEDT: Dialekttexter från Glimåkra med grammatisk inledning; fil. lic. VIKTOR WELANDER: Konsonantismen i Skånemålen. — Under året har publicerats: av doc. G. HEDSTRÖM »SV. dial.
(smål.) gapjua» (i Festskrift till J. Sahlgren 1944); anmärkningar till
dialekttexter från Småland i Sv. Lm. 1942 h. 3-4; av fil. dr GÖSTA
SJÖSTEDT »Det nordöstskånska dialektområdet» (i festskrift till J. Sahlgren 1944); »Vad ortnamnen berätta om fågellivet i Gärds härad i gången
tid» (i Gärds härads hembygdsförenings årsbok 1944).
5. Insamlingsarbetet 1943-44.
Skåne.

Albo hd. Fil. lic. Bertil Ejder har fortsatt uppteckning av ord
och fraser från Andrarum, och fil. lic. Viktor Welander har fortsatt
sina undersökningar i Brösarp. — Bara hd. Fil. dr I. Ingers har i
Burlöv, Mölleberga och Tottarp gjort uppteckningar över ordförråd
och fraseologi. — Bj äre hd. Fil. lic. Viktor Welander har i Barkåkra
gjort kompletterande uppteckningar. — Frosta hd. Som ortsmeddelare ha tjänstgjort fröken Helga Persson, Höör, som besvarat ett
antal frågelistor och fröken Annette Sonesson, ö. Äspinge, som gjort
lexikaliska uppteckningar. — Färs hd. Fil. dr I. Ingers har gjort
smärre uppteckningar i Vomb och S. Åsum. — Gärds hd. Fil. lic.
Bertil Ejder har fortsatt uppteckningsarbete i N. Åsum. — Harj agera
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hd. Fil. dr I. Ingers har gjort uppteckningar i örtofta. — Järrestads
hd. Fil. lic. Hugo Areskoug har företagit undersökningar i Ö. Tomarp
och Ö. Vemmerlöv, varvid sammanlagt omkr. 1,400 bl. 16:o inkommit. — Onsj ö hd. Fil. dr I. Ingers har i Stehag upptecknat 750 ord
och diverse texter. — Oxie hd. Fil. dr I. Ingers har gjort kompletterande undersökningar i Malmö, Bunkeflo, Tygelsjö m. fl. orter. —
Skytts hd. Fil. dr I. Ingers har gjort uppteckningar i Fru Alstad. —
Torna hd. Fil. dr I. Ingers har i olika delar av häradet jämte staden
Lund upptecknat omkr. 1,200 ord. — Vemmenhögs hd. Fru Ellida Ohlsson, Svenstorp, har fortfarande verkat som ortsmeddelare. —
V. Göinge hd. Som ortsmeddelare ha verkat kamrer N. Jönsson,
önnestad, och stationskarlen Herman Nilsson, Hässleholm. — Ö.
Göinge hd. Studeranden Ebbe Axelsson har i Glimåkra, Knislinge
och Kviinge upptecknat omkr. 1,000 ord. Fil. dr Gösta Sjöstedt har i
Glimåkra fortsatt och i Gryt påbörjat undersökningar, varigenom omkr.
3,000 bl. 16:o inkommit. Fil. kand. Margot Ljungberg har författat en
uppsats över frågelistorna 1, 2 och 16 med materialet hämtat från Osby.
Blekinge.

Br äkn e hd. Fil. mag. Harry Törnquist har inlämnat resultatet
av en undersökning i Bräkne-Hoby, utgörande omkr. 2,000 bl. 16:o. —
Listers hd. Fil. kand. Bengt Härström har författat en utförlig uppsats över lin- och ullberedning med materialet hämtat ifrån Kyrkhult.
— Medelstads hd. Ingeniör Axel Hammelin har i Backaryd påbörjat och ordboksassistenten Märta Pettersson i Förkärla fortsatt uppteckningsarbete.
Halland.

Fj är e hd. Hr Alfred Jönsson, ortsmeddelare för Lindome sn,
har besvarat åtskilliga frågelistor. — Himle hd. Fil. lic. Sture Nilsson har gjort undersökningar i Grimeton och Hunn.estad med ett resultat av omkr. 2,000 bl. 16:o. — Höks hd. Fil. lic. Bertil Ejder har
inlett undersökning i Ysby och hittills inlämnat 850 ord. — Viske hd.
Fil. mag. Gustaf Vidhög har inlämnat ytterligare 1,100 bl. 16:o uppteckningar från Veddige.
Småland.

All bo hd. Fil. dr I. Ingers har i Aringsås upptecknat omkr. 200
ord, och fil. stud. Gotthard Sjölander har påbörjat uppteckningsarbete
i Slätthög och hittills inlämnat omkr. 800 ord. — Konga hd. Hr
Tor Krantz har fortfarande verkat som ortsmeddelare för Hovmantorp. — Sunnerbo hd. Fil. stud. S. B. Vide har fortsatt undersökningar i Hallaryd och inlämnat 1,700 bl. 16:o lexikaliska uppteckningar
samt besvarat ett antal frågelistor. — S. Tjusts hd. Fil. lic. Eric
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Eilert har gjort fortsatta uppteckningar i Blackstad, varigenom inkommit omkr. 2,500 bl. 16:o. — S. Vedbo hd. Läroverksadjunkten Erik
Lönnerholm har gjort undersökningar i Eksjö landsförsamling, varigenom inkommit omkr. 2,100 bl. 16:o. — T vet a hd. Löjtnant Folke
Neij har i Nässjö landsförsamling insamlat omkr. 1,500 ord. — Vista
hd. Löjtnant Folke Neij har genom fortsatta undersökningar i Gränna
landsförsamling ytterligare insamlat omkr. 2,700 ord. -- Väst bo hd.
Fru Edith Österlund-Svensson har fortfarande tjänstgjort som ortsmeddelare för Kulltorp och har besvarat ett antal frågelistor samt gjort
lexikaliska uppteckningar. — Öst bo hd. Herr Fingal Johansson har
fortfarit såsom ortsmeddelare för Fryele och kringliggande socknar. —
Östra hd. Skriftställaren Gottfrid Wagner har i Alseda upptecknat
omkr. 1,700 ord.

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola 1943-1944.
AV HJALMAR LINDROTH.

I. Organisation, val, antal sammanträden o. d.
Institutets styrelse och arbetsutskott ha under arbetsåret haft
samma sammansättning som under föregående arbetsår, nämligen:
prof. C. Weibull, ordförande, prof. A. Lindqvist, vice ordförande, major K Jacobsson, skattmästare, prof. Hj. Lindroth, sekreterare och
undersökningsledare, prof. K. Michagsson, prof. Hj. Frisk och doc. II.
Armini. Arbetsutskottet har fortfarande bestått av prof. Lindqvist,
prof. Lindroth och doc. Armini. Som biträde på arkivet har fortfarande
fil. stud. 0. Almström tjänstgjort, med en tjänstgöring av fem timmar
i veckan. Doc. A. Janzen har i Lund fortsatt sitt arbete som medarbetare på ortnamnens område (se IV. 2 nedan), på samma villkor som
under föregående arbetsår (dock med en månads sjukledighet).
Till revisorer för budgetåret 1/7 1943—% 1944 ha av Lärarerådet
valts prof. H. Hagendahl med prof. F. Enquist som suppleant och
ingenjör II. Leffler med hr Bertil Carlander som suppleant. Under
arbetsåret ha hållits två styrelsesammanträden och två sammanträden
inom arbetsutskottet.

IL Ekonomi.
Av de 11,800 kronor, varom Institutet hösten 1943 ansökte hos
Kungl. Maj:t, har 1944 års riksdag ånyo beviljat 5,600 kronor, med
samma fördelning som föregående år.
Institutet har under budgetåret fått mottaga ytterligare 450 kronor
ur den av Älvsborgs läns landsting förvaltade fonden för kompletteringen av dialektuppteckningarna på Dal.
Med avseende på inkomster och utgifter under budgetåret 1943/
1944, samt med avseende på Institutets ställning i det hela vid slutet
av detta budgetår, hänvisas till den i Högskolans arkiv förvarade revisionsberättelsen. Årsberättelserna, som tidigare, ända sedan Institutets
stiftande, tryckts i Svenska landsmålen, men som fr. o. m. 1939/1940
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mångfaldigats i en stencilerad upplaga, ha nu åter kunnat publiceras i
nämnda tidskrift, varvid början (retroaktivt) gjorts med årsberättelsen
1939/1940.

III. Institutets arkiv.
Med Institutets arkiv (Göteborgs ortnamns- och landsmålsarkiv) ha
under arbetsåret följande handskrifter införlivats: H. LINDROTH, Utredning (från 1927) av innebörden av ordet hamnegång i en skifteshandling; ERIK LARSSON, Anteckningar vid kontroll i Inlands Nordre hd
av uppgifter i E. Abrahamsons gradualavhandling; GUNBORG ARILL,
Ortnamnsstudier i Fryksdals hd, Värmland (proseminarieuppsats);
KÅRE HARTMAN, Ortnamnsstudier i S. Möre hd, Kalmar län (dito).

IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet.
1. Undersökningsledarens egna arbeten.
Undersökningsledaren har fortsatt författandet av ms till OGB
VIII, Orust V. hd, och fullföljt granskningen av doc. Janzens ms och
korr. till Bd XVI, Kville hd (se nedan). Undersökningsledaren har
ävenledes fortsatt arbetet på avhandlingen om 1600- och 1700-talens
öländska, vilken i det närmaste är tryckfärdig. Han har i Meijerbergs
arkiv del 5 publicerat ett Tillägg till E. Abrahamsons uppsats där om
Västsvenska dialektord, i Festskriften till Jöran Sahlgren en undersökning över ortnamnet Frändefors och i Arkiv f. nord. filologi 57, 230 ff.
bemött en av E. Abrahamson och Otto A. Larsson mot Institutet riktad kritik.
2. Av Institutet igångsatta arbeten.
Doc. Janzen har fortsatt arbetet med OGB Bd XVI (se ovan),
som nu i sin helhet föreligger i korr. Han kompletterade sommaren 1943
namnmaterialet till ifrågavarande hd. Dr G. Drougge fortsatte motsvarande arbete för Tjärnö sn under juli och augusti 1943. I december
1943 ventilerades som doktorsavhandling av G. Sohlberg Ortnamnen
i Skee sn; med tillägg och rättelser från Institutets sida har avhandlingen även offentliggjorts som OGB XX. 1. Excerperingen av lantmäterihandlingar har fortsatts, och materialet för Röra, Tegneby och
Skaftö socknar har genomgåtts. De i föregående årsberättelser nämnda,
inom Institutets verksamhetsområde fallande doktorsavhandlingarna
av T. Långström, B. Björseth och E. Silfors ha fullföljts.
Herr Erik Larsson har fortsatt sitt arbete på den bohuslänska
ordboken, dock med längre avbrott för militärtjänst och fr. o. m. 19
januari på grund av sjukdom. Han har med hjälp av »stommen>> verk-
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ställt komplettering av dialektuppteckningarna Nordåls hd på Dal
(socknarna Gunnarsnäs, Holm, Järn). I Arkiv f. nord. filologi 57, 234 f.
har L. för sin del (jfr under 1) besvarat den ovan under 1 nämnda kritiken mot Institutet.
Med hjälp av stommen har ävenledes fil. mag. Aina Meijel, Uppsala, utfört komplettering av dialektmaterialet i Nordals hd (socknarna Dalskog, Skållerud och Ör).
Som ny medarbetare vid författande av manuskript till OGB har
docenten vid Uppsala universitet, dr Verner Ekenvall inträtt; han har
börjat bearbetningen av materialet för Inlands Fräkne hd.
Sedan 6 sept. har Institutet genom hänvisning från Statens arbetsmarknadskommission kostnadsfritt förfogat över en arbetslös arkivarbetare, och sedan 22 jan. över ytterligare en. Båda ha sysslat med
att ordna Institutets dialektsamlingar efter en fastställd bokstavsordning inom landsmålsalfabetet.
Herr Charles Johansson har under 106 timmar biträtt vid ordnandet av Institutets handbibliotek.

V. Undersökningsledarens resor.
Undersökningsledaren deltog i Gustav Adolfs Akademiens högtidssammanträde i Örebro 6 nov. 1943, i Rådets för bygdekultur styrelsesammanträde 9 maj och i dess styrelse- och plenarsammanträden i
Stockholm 7 juni 1944.

Resumes.
Les boh6miens suMois (»tattare») et leur idiome. Par OLOF
GJERDMAN, Upsal (pp. 1-55).
Le point de depart de l'auteur est la these de doctorat de Monsieur
Allan Etzler, soutenue en 1944 å Stockholm et de titre: »Zigenarna och
deras avkomlingar i Sverige» (Les tziganes et leurs descendants en Suede).
Contrairement å son avis mais conformement celui de M. Gunnar
Dahlberg, professeur de biologie des races en Suede, il critique l'hypothese de ceux qui declarent que les bohemiens suedois seraient des
descendants de tziganes, å savoir que tous ces hommes, ou la plupart
d'entre eux, auraient une bonne dose de sang tzigane dans leurs veines.
En ce qui concerne la langue de ces bohemiens c'est actuellement un
idiome particulier, comprenant un grand nombre de mots empruntes
å la langue des tziganes, mais sa morphologie et sa syntaxe sont tout
å fait, ou presque, suedoises. Pour bien comprendre le caractere actuel
de cet idiome il faut partir de la langue que parlaient les tziganes qui
sont venus en Suede å des epoques assez reculees. Par suite du contact
des tziganes avec la population suedoise et des alliances contractees
entre des familles suedoises et des familles tziganes la structure
grammaticale de la langue des tziganes adopta des traits caracteristiques du suedois; apres cette evolution elle n'offrit plus, comme elle
l'avait fait auparavant, de grosses difficultees pour les Suedois. Elle
devint au contraire tres propre å servir de moyen de Raison secret aux
personnes non-tziganes que nous avons appeles du nom commun de
»skojare», c'est å dire »vagabonds». En meme temps que la langue
eessait d'etre un obstacle reel entre les descendants des tziganes et ces
»vagabonds», dont un grand nombre etaient probableraent d'origine
ktrangere, quoique non tzigane, ils commencerent sans doute å se
her plus qu'auparavant avec les tziganes. D'apres l'auteur les elements non-tziganes ont joue un rale beaucoup plus important pour la
formation du type physique et psychique des bohemiens suedois qu'Etzler
ne veut le croire. Au cours de la cliscussion l'auteur nous rappelle les
types d'individus qui dans les antres pays correspondent å nos »vagabonds» d'origine non-tzigane et resume brievement l'opinion du
savant allemand Ritter sur les vagabonds allemands. Selon l'auteur,
le mot allemand Jener, dont se sert Ritter, et qui est une autre forme

172

Rtsumts

de Jauner, Gauner etc., n'a pas ete sans importance dans l'evolution
du mot suedois gynnare vers la signification de 'vagabond' (skojare),
'fripon' (skälm), 'malm' (filur), 'coquin' (krabat) etc. Ritter voit
dans »die Jener» un type particulier d'hommes et est d'avis que les
tziganes de nos jours descendent d'un type analogue d'individu dans
les Indes. Que les tziganes europeens soient des descendants d'une
tribu indienne qui menait, comme le font encore quelques tribus indiennes, une vie nomade et parasitique, c'est une hypothese que Ritter
n'est pas seul å soutenir. L'auteur partage leur avis et, comme certains
autres savants, il pense que le mot rom qui, dans l'idiome des tziganes
europeens, signifie 'tzigane', 'homme', 'mani' est le rdeme mot que
le mot in dien dom, dom, dum, nom de 'tribu' ou de 'profession' qui
se rencontre aussi sons d'autres formes. Les analogies qu'on trouve
entre leur idiome et certaines langues parlees dans les regions frontieres
reculees du nord-ouest des Indes ne vont pas å l'encontre de cette theorie sur l'origine des tziganes. Ces analogies pourraient peut-tre s'expliquer par l'influence exercee par certaines langues de ces regions sur
l'idiome des bohemiens, influence comparable h celle du grec plus tard.
Si l'on suppose, dit l'auteur, que les tziganes ont jadis appartenu aux
couches »jeniques» de la population indienne le probleme de leurs migrations peut 'etre divise en deux qu'il faut peut-tre traiter separement:
le probleme de leur got de voyager et celui de savoir pourquoi ils partirent de l'Inde pour s'acheminer vers l'ouest et arriver finalement en
Europe.
En se basant sur un examen fait par Socialstyrelsen (1'Ådministration
du travail) l'auteur fait connaitre oh l'on peut actuellement rencontrer
les bohemiens en Suede et combien il y en a. Il nous fait aussi savoir
ou l'on parle l'idiome bohemien et le nombre de personnes qui le parlent
dans chaque endroit. Il presente aussi une carte illustrant ces faits.
Certaines idees d'Etzler sur l'idiome des bohemiens suedois donnent
l'auteur roccasion de parler des problemes de l'idiome des bohemiens
danois (kältringspråket) et de l'opinion de N. V. Dorph dans son traite
»De jydske Zigeunere og en rotwelsk Ordbog». L'auteur compare quelques mots mentionnes par Dorph, par ex. puur 'fesses', lini 'passeport',
'conge', kangri 'tabac', hanj 'puits'. Pour pouvoir faire un examen serieux
de l'origine de l'idiome des bohemiens suedois et de ses rapports avec
les idiomes des bohemiens du Danemark, de Norvege et de Finlande il
faut, selon l'auteur, une etude comparative scrupuleuse non seulement
des idiomes de ces bohemiens mais aussi de ceux des bohemiens du continent.
Etzler nous communique dans son traite une histoire racontee entre
bohemiens d'une lutte entre des membres de deux familles bohemiennes.
Il trouve parfois dans le recit »presque comme un souffle des legendes
islandaises». Pourtant il ne compare pas, comme on s'y attendrait,
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ces luttes entre les familles bohemiennes aux luttes correspondantes des
peuples scandinaves majs la vendetta des Corses. L'auteur attire aussi
rattention sur le fait que la maniere dont les »lutteurs å mort scandinaves» (bältespännare) tiennent leurs couteaux se rencontre aussi parmi
les bohemiens suedois. Il souligne que la meme fa9on de se battre est
mentionnee par le grand voleur Djos Per Andersson dans son »Testamente från stupstocken» (Testament sur l'echafaud), Upsal 1849. Selon
l'auteur ce n'est pas des tziganes majs bien de leurs voisins scandinaves que les bohemiens suedois tiennent cette fa9on de manier le
couteau.
H. F. Feilberg et N. E. Hammarstedt. Par GRETE JACOBSEN,
Copenhague (pp. 56-80).
Mme Grete Jacobsen publie une correspondence interessante entre
deux celebres folkloristes nordiques, le Danois H. F. Feilberg (t 1921)
et le Suedois H. E. Hammarstedt (t 1939).
Atudes de mots et d'accents norrlandais. Par M. D. 0. ZETTERHOLM, Upsal (pp. 81-108).
Ce memoire est compose d'un ensemble de petits articles numerotes
de 1 å 7.
L'angermanien mörre est explique comme une forme secondaire,
contamination de mör (correspondant å rislandais maurr, au vieux
suedois mör-) et de myra de la langue ecrite. Les formes norrlandaises
et norvegiennes sont maur et mör. La quantite longue du r a peut-etre
son origine dans la langue des enfants. Certaines combinaisons des
quantites en Angermanie y ont aussi contribue. L'auteur discute encore
la forme myra, que l'on trouve dans la langue ecrite et dans des dialectes
du centre et du sud de la Suede ainsi qu'au Danemark. On serait tente
de supposer que myra est avant tout un emprunt du danois, majs on
n'en a aucune preuve certaine. Les formes du vieux suedois myr[a]
sont discutees. D'ordinaire on explique myra: mör comme des formes
apophoniques, meme pour le suedois.
köl 'chaine de collines boisee', egalement 'bois marecageux';
'lande couverte de lichens' pourrait fort bien, malgre rouvrage de C.
Lindberg »Terrängordet köl (käl, kielas)» etre köl (la quille) d'un bateau
(al. kehle). Il existe une evolution semantique parallele dans fjäll (haute
montagne), de 'kalfjäll' (haute montagne denudee) en 'fjällskogsområde'
(terrain boise en montagne), que l'on trouve dans quelques regions du
Norrland.
lämja 'jeune brebis' (Angermanie, Bothnie occidentale, Laponie) a re9u son j par rapprochement secondaire des verbes en ja- et
des themes en -jön. Lämja est, d'apres l'auteur, le verbe *tämja, *kimba
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'avoir un agneau' substantive (cf. isl. mod. lemba '(om Vwdere) bespringe',
lembd cer 'Hunfaar med Lam', Blöndal).
E. Schroderus indique, dans son dictionnaire en quatre langues
publik en 1637, que le suedois slock correspond au finnois slafiati 'Trog
das bedeckt ist', ce qui ne doit pas are tout å fait exact. Slafiati est,
avant tout, un mot suedois que le finnois a emprunte; il contient slag/at,
venu å son tour de l'allemand. La traduction de slafiati est celle que
donne Schroderus ou bien 'une huchette primitive, munie d'un couvercle'
(voir l'image).
L'expression ligga på börd fait allusion å un droit coutumier
pour la reglementation des tours de peche, are en train d'attendre son
tour. Le mot börd, toutefois, n'est pas tres ancien dans les dialectes. Il
existe en hollandais (beurt) et en bas allemand et doit avoir ete introduit
dans les dialectes par les pilotes qui, selon des documents littéraires du
XVIIe siecle, employaient cette expression. Le mot etait aussi employe
aux XVIIIe et XIXe siecles å d'autres propos, pour exprimer que quelqu'un attendait son tour.
»Un curieux accent secondaire dans la Bothnie occidentale et
septentrionale et son influence supposee sur le developpement phonetique de l'article final» (Ett egendomligt bitryck i Västerbotten-Norrbotten och dess antagna inverkan på ljudutvecklingen i slutartikeln).
Cet accent secondaire est rais sur la deuxieme syllabe, principalement
dans les mots å deux syllabes courtes. Non pas dans tons les mots de
ce genre, mais seulement dans les cas oh ils sont suivis d'une forme
d'article å syllabe longue ou d'une finale derivative longue. L'accent
est done le resultat des rapports de quantites. Cet accent de la Bothnie
occ. et sept. »'est produit au passage de randen rythme quantitatif au
nouveau. L'auteur fait ici une comparaison avec un accent secondaire
en fran9ais. Il fait egalement une comparaison avec im accent secondaire dans le dialecte de Bohuslän produit de maniere analogue. Les
mots å deux syllabes courtes sont å mettre au meme rang, dans une
certaine mesure, que les mots å une seule syllabe (cf. metrique de l'Edda);
le n de l'article reste dans min, din etc. et dans la forme fem. def. stugun.
Ce n'est pas l'accent secondaire sur la seconde syllabe qui fait que le n
subsiste. L'accent secondaire n'existe dans les mots au fem. qu'au cas
oh ils sont suivis d'un article contenant un n long ou une finale derivative longue. La forme def. en -a des fem. forts å syllabe longue est
secondaire par rapport aux fem. faibles å syllabe longue.
Dans son explication des formes d'article, l'auteur considere que sa
these est renforcee par le fait que ce n'est pas l'accent secondaire en
lui-meme (comme »loi phonetique») qui explique le developpement.
Majs c'est une association å un phoneme dej existant.
la est un petit mot qui est en passe d'etre oublie dans les dictionnaires. Il a le meme sens que le mot ved non accentue de la langue ecrite,
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et il est employe frequemment dans la langue courante de l'ouest de la
Suede, aussi bien å la ville qu'å la campagne. Le mot qui lui correspond
en Bothnie sept. est fäll, föll. La ne vient pas de väl majs de fulla, ou
de fälla venu en partie de fulla par contamination, forme secondaire le
de fälle. Fulla et fälle doivent etre raccordes å fulleliga. La s'est detache de fulla comme le danois kun de ikkun 'seulement'. Majs pourquoi
dans l'ouest de la Suede? L'auteur renvoie å molla venu de 'mor lilla'
en Vestergotland (cf. egalement la transposition möllera 'pour appeler
les moutons' de lömmera); cette transposition n'aurait pas ete faite s'il
n'y avait dej eu une certaine productivite du phoneme -le. L'auteur
veut aussi faire intervenir å ce propos certaines possibilites rythmiques.

Communications et documents (pp. 109-123).
M. L. LEVANDER, Upsal, presente ici quelques commentaires critiques sur la maniere de M. L. Forner d'expliquer les mots fjärding et
kappe dans sa these »De svenska spannmålsmåtten», 1945. — M. S.
BJÖRKLUND, Upsal, donne une explication du mot spannhakug (I. Holmström) et met en evidence les rapports entre cette expression et spännhake, outil employe autrefois par les fabricants de roues et de futailles. —
A propos de l'etude de M. D. Zetterholm »De l'origine des n supradentaux
et cacuminaux dans la Suede du Nord» (dans Sv. Lm. 1942) M. S.
LANDTMANSON, d'Upsal, discute l'origine de »l'r uvulaire» dans les
dialectes de la Suede mericlionale. — M. D. STRÖMBÄCK presente -un apergu
de quelques elements folkloriques dans certaines coutumes et traditions
religieuses et attire l'attention sur les recherches commencees par M. H.
Pleijel de Lund sur les moeurs religieuses de nos ancetres (»Kyrkohistoriska arkivet» de Lund). M. Strömbäck nous fait connaitre aussi un
document du XVIIe siecle sur la magie des Lapons. — M. T. TORBIÖRNSSON, d'Upsal, corrige une faute d'impression.genante qui se trouve dans
son etude .»Sur les sons! et 6 dans la province de Halland» dans Sv. Lm.
1904..

Comptes rendus (pp. 124-147).
Cette partie contient des comptes rendus de M. M. ERIKSSON, Upsal,
sur la these de M. Jöran Mjöberg, I Fridolins spår (Sur les traces de Fridolin, Les elements populaires et d'autrefois dans les poemes de Karlfeldt, Lund 1945), p. 124; de M. D. 0. ZETTERHOLM, Upsal, sur la these
de M. Lars Forner, De svenska spannmålsmåtten (Les mesures de ble
suedoises, Upsal 1945), p. 134; de M. Å. CAMPBELL, Upsal, d'un traite
de la vie des paysans en Småland å la fin de XIXe siecle par M. Karl
Magnusson, Så var det den tiden (C'etait ainsi dans le temps passé,
Malmö 1945), p. 143, et de M. R. BROBERG, Upsal, d'une revue de folklore scandinave, publiee par l'Academie Royale Gustave-Adolphe (K.
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Gustav Adolfs Akademien) et intitulee »Arv. Tidskrift för Nordisk folkminnesforskning* (Ny serie av »Folkminnen och Folktankar»), annee I,
Hyr. 1-2 (Lund 1945), p. 145.

Les Oriodiques (pp. 148-150).
Extraits de revues et de publications annuelles regues par la redaction.

Recherches concernant les dialectes et les traditions populaires
de la Suåde pendant les ann&s 1943-44 (pp. 151-170).
Compte rendu des recherches dirigees par les Archives d'Upsal
pendant les annees budgetaires 1943-44 (pp. 151-161). Par DAG
STRÖMBÄCK.
I. Organisation, budget, direction et collaborateurs. II. Accroissements des archives et utilisation des collections. III. Travaux
dans les archives, elaboration des materiaux: 1. Apergu general.
2. Travaux des employes. IV. Voyages.
Compte rendu des recherches dirigees par les Archives de Lund
pendant les annees budgetaires 1943-44 (pp. 162-167). Par GUNNAR
HEDSTRÖM.
1. Organisation, budget et administration. 2. Employes et conditions du travail. 3. Accroissement des collections. 4. Travaux
dans les archives, utilisation des materiaux, publications. 5. Voyages
et enqu'etes dans les provinces.
Compte rendu de l'Institut de recherches toponymiques et dialectologiques l'gcole des Hautes gtudes de Gothembourg pendant les annees
budgetaires 1943-44 (pp. 168-170). Par HJALMAR LINDROTH.
I. Organisation, sessions du comite etc. II. Budget. III. Archives de l'Institut. IV. Travaux executes par l'Institut. V. Voyages.
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Årgång 1945 omfattar förutom detta häfte (»årgångshäftet») följande bilagor:
Sagor, sägner, legender etc. Del 1, ss. 449 500 = h. 245 fr. början
(tryckt i maj 1946).
h. 246 fr. början
Sagor, sägner, legender etc. Del 2-3 (slutet)
(tryckt i dec. 1945).

Med de i denna årgång utgivna sista häftena av »Sagor, sägner,
legender» etc. är band III av Sv. Lm. avslutat och kan bindas. Den
sista luckan i den gamla bandserien (I—XXI) är därmed fylld.
Band III, som inledes med ett arbete av J. A. Lundell »Om dialektstudier med särskild hänsyn till de nordiska språken» och sedan fortsättes av »Sagor, sägner, legender» etc., påbörjades 1881 och omfattar
följande häften: 1881 C [= h. 6], 1881 E [= h. 8], h. 158 (= 1923. 2),
h. 221 (= 1937. 2), h. 239 (= 1942. 3-4), h. 240 (= 1943-44. 6-7),
h. 245 (= 1945. 1), h. 246 (= 1945. 2).
Huvudtitelbladet (på svenska och franska) till hela bandet återfinnes
i h. 245 tillika med förteckning över bandets innehåll. Det särskilda
titelbladet till avdelning 2 finnes likaledes i h. 245 och bör vid bindningen ersätta det provisoriska titelbladet »Sagor, sägner, legender» etc.
i h. 1881 E.
Uppsala i juni 1946.

Red.

Prenumeration på tidskriften kan verkställas genom hänvändelse till Landsmåls- och Folkminnesarkivet, Uppsala. Prenumerationspriset utgör kr. 7:— per
årgång. Äldre årgångar erhållas, i mån av tillgång, till reducerat pris.
Bidrag avsedda för tidskriften kunna insändas till redaktören* eller till
redaktionssekreteraren förste arkivarien dr Manne Eriksson, Landsmålsarkivet,
Uppsala.
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