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Över ett prov på vadsbomål
En hörfonetisk studie med spektrografiska kontroller
Av CLAES WITTING

Inledning
Den text som här återges i fonetisk transkription och i översättning och därjämte beskrives med hänsyn till fonetiska egenheter utgör ett av korta repliker avbrutet prov på vadsbomål (Vadsbo härad,
se karta 1).
Utskrivningen av texten har skett från en kopia av en grammofonskiva (reg.-nr 2656B), förvarad å fonogramavdelningen vid Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala. Originalinspelningen företogs i Lyrestad den 1 okt. 1948 av nuv. förste arkivarien R. Broberg,
Uppsala. Utfrågaren är folkskollärare S. Bengtsson (»VästgötaBengtsson»), Skövde. Inspelningens tekniska kvalitet är förhållandevis hög. Vad beträffar intervjun kan sägas att sagesmannen hela tiden
kommer väl till sin rätt och håller en livfull berättarton. Sagesmannen
är herr Abraham Strandh, född den 17 dec. 1881 i Fägre (se karta 1).
År 1895, alltså vid 14 års ålder, kom Strandh till Lyrestad, där han
sedan varit bosatt. Den omständigheten, att sagesmannen i tonåren
flyttat från en socken till en annan inom Vadsbo härad, kan icke
lämnas utan avseende vid ett försök att bestämma den språkliga
sockentillhörigheten.
Som vi hoppas skall framgå av det följande, ger avlyssningen av det
ifrågavarande dialektprovet åtskilligt stoff till en eventuell senare
diskussion av de olika sockenmålens särdrag och speciella kombinationer av dialektala egenheter.
Nedan skall först en orientering lämnas rörande vadsbomålet samt
Fägre- och Lyrestadsmålens ställning inom detsamma. Uppgifterna
hämtas därvid ur tidigare undersökningar. Mot bakgrunden av dessa
1 —599101 Svenska Landsmål 1960
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Karta 1.

Översikt av Vadsbo härad.

uppgifter analyseras därefter det föreliggande talprovet. Vissa fonetiska detaljer, som äga relevans för bestämningen av dialekten, skola
slutligen särskilt belysas genom instrumentalfonetiska kontroller.

Dialektgeografisk orientering
Det för Vadsbo härad i norra Västergötland utmärkande vadsbomålet (förkort. vbm.) ingår som en underart i västgötskan, vilken
bl. a. kännetecknas av långt u i stället för riksspråkets (rspr.) långa
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y, t. ex. i su »sy», buta »byta». Vissa västliga västgötamål (vgm.) uppvisa dock y-ljud i dessa fall, vilket även gäller de två nordligaste
socknarna av Vadsbo — Amnehärad och Finnerödja — medan de
söder om dessa belägna socknarna lova, Älgarås, Tived och Undenäs
förete vacklande uttal härvidlag.'
Målet i Amnehärad torde med fog kunna betraktas som mera
värmländskt än västgötskt (det är ett s. k. e-mål, dvs. har -e i stället
för -a som ändelse i substantiv, infinitiver m. m.), ehuru det liknar
vadsbomålet i dettas kanske mest karakteristiska drag, nämligen
vad som med en historisk-komparativ (diakronistisk) term kallats
sammanfall av fornsvenska korta o och u. I motsats till vadsbomålet
skall dock amnehäradsmålet ha ö-haltig, icke å-haltig, sammanfallsvoka1.2 Som typord kunna uppföras luft och loft, vilka i rspr. och de
flesta svenska dialekter hållas isär genom olikhet i vokalen men som
i sammanfallsområdena i Vadsbo uttalas lika och således äro homonymer. Andra dylika ordpar äro dum : dom (pers. pron.), tupp : topp,
skutta : skotta, tunn : ton (vikt), burra :borra, pusta : posta.3 I några
av dessa exempel föreligga i dialekten sent inkomna ord, men då här
jämförelse icke sker med fornspråket utan med det nuv. uppsvenska
riksspråket samt de dialekter som omgiva vbm., ha de strikt historiska hänsynen fått vika.4 Det kan tilläggas, att antalet av de homonymer som genom detta sammanfall uppstått icke är särdeles
stort, bl. a. därför att kort u ofta uttalas på annat sätt i vbm. framför vissa konsonanter, t. ex. som kort o-ljud, i landsmålsalfabetet
(förkort. lm) o, framför velara konsonanter, dvs. k-, g- och ng-ljud
1 Se Götlind, Johan: Västergötlands folkmål (Skrifter utgivna av Gustav
Adolfs Akademien för Folklivsforskning. 6), 1-4, Uppsala 1940-50. Här spec.
del 1 (1940-41), s. 50 f. med karta nr 55. — Mera allmänna uppgifter utan citering i det följande äro till största delen hämtade ur detta standardverk.
2 Med anledning härav talar också Götlind (a. a., I, s. 55, 77) om »sammanfallsområde (Arnnehärad) och »sammanfallsområde II» (i SV Vadsbo), även
kallat Tjocka Vadsbo.
3 Ordexemplen äro förf:s egna och ha icke bestämts med hänsyn till sin
faktiska spridning. Betr. skutta och pusta torde även uttal med slutet u-ljud (u)
förekomma. Formen ~mer »dum» är måhända vanligare ån dån?, ds.; den förra
är i varje fall mera genuin.
4 Dialektundersökning under jämförelse med rspr. är visst icke något nytt;
se t. ex. Marcus Borgström, Askersmålets ljudlära, Stockholm 1913 — en avhandling av intresse vid diskussionen av närkiska drag i Vadsbo härads folkmål.
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(socka »sucka», logga »tugga», onge »unge»), eller som kort slutet u,
lm: u, framför 1 och ofta även framför andra dentala konsonanter
(gull »guld»).
Enligt Götlind skulle det för vbm. typiska sammanfallsområdet,
det s. k. Tjocka Vadsbo, omfatta ett område i SV Vadsbo h:d samt
två angränsande socknar (Bredsäter, Lugnås) av Kinne härad (karta
2). På en för oss mycket väsentlig punkt avviker emellertid Götlind i sin
uppfattning om sammanfallsområdets utsträckning från den av R.
Ekblom hävdade uppfattningen, nämligen att Fägre icke skulle tillhöra Tjocka Vadsbo.1 Beträffande Lyrestad dela Ekblom och Götlind åsikten, att Lyrestad ligger utanför det ifrågavarande området.
Som kriterium på vadsbomål uppställer Ekblom (a. a., s. 26 f.) utvecklingen av fsv. kort o till å-ljud (lm: t , o och e) eller, med
andra ord, frånvaron av det ljud som i landsmålsalf. tecknas v och
i uppsy. rspr. förekommer som öppen variant av ö framför r och
annan alveolar, t. ex. i höra, skörd, först. Sistnämnda ljud skulle utmärka kringliggande dialektområden (värmländska, närkiska och
centralvästgötska, se karta 2). I Beateberg skulle ett »verkligt e, liggande mellan o och s» förekomma, varigenom gränsen för vbm. här
vore mindre skarp — vilket Ekblom markerat på sin karta och vi
ävenledes gjort med glesare tandning på karta 2. Som synes av denna
karta ligger såväl Lyrestad som Fägre inom det område där man enligt Ekblom talar vadsbomål.
Av de två hittills behandlade kännetecknen på vbm. — sammanfall
av fsv. korta o och u och det korta o:ets återgivande som å-ljud —
förefaller det senare vara att föredraga av geografiska skäl, då med
dess anläggande som kriterium på vadsbomål ett större område av
Vadsbo inrymmes i det specifika dialektområdet. Eljest äro båda
kännemärkena ungefär lika adekvata, ty båda ange något som i
lingvistiskt hänseende är för Vadsbo relativt unikt.2
Mera i förbigående må här noteras, att J. A. Lundell på sin tid
omnämnt uttalet av nu i N. Vadsbo. Han anger detta som nye, ett
1 Ekblom,

R., Fonetiska skiljaktigheter inom Vadsbo-målet. Sv. Landsm.

1916, H. 4. Se karta därstädes.
2 Det korta o:ets uttal med å-ljud är ju ett rspr.-drag men finnes också dialektalt, t. ex. i sörmländska.

VAD SB OMÅL

5

Karta 2. Vadsbomålets utbredning.
Kamlinje =gräns för vadsbomål. Kriterium: fsv. ö motsvaras av å-ljud (enl.
Ekblom, 1916). Glesare tandning =övergångsområde.
Streckat område = »Tjocka Vadsbo», dvs. samrnanfallsområdet för fsv. ö och ii
i Vadsbo (enl. Götlind, 1940-41). Glesare streckning =övergångsområde.

uttal som vi försöksvis beskriva som viss förekomst av vokalmummel.'
Av andra dialektkriterier utöver ovannämnda sammanfall anför
Götlind såsom typiska för vbm. följande tre.
1 Sv.

Landsm. I, s. 131.
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Pluraländelsen -er för rspr. -ar i vissa fem. subst. Ex. nåler
»nålar», sänger »sängar», vägger »väggar».'
öppet a, lm: a, för rspr. ä framför tjockt 1 (ensamt eller följt
av j eller k), t. ex. i bälg, kälke, tjäle.
Slutet a, lm: a, som ändelsevokal i bestämd form av vissa fem.
subst. i sing. och vissa pluraler såsom boka »boken», hästa »hästarna».
Vbm. är dock icke ensamt om att äga dessa företeelser: 1) och 2)
förekomma i värml., 2) även i vgm (»kustmålen» utmed Vänern) och
3) i närkiska, där f. ö. tendens till 1) spåras med ä-haltigt a i ex.-vis
nålar.
Gentemot Närke men ej Värmland synes Vadsbo vara avgränsat
även genom den s. k. västgötaskonningen, bättre halvskorrning,
dvs, uttal med bakre 4, lm: r, av r i absolut uddljud och av rr i in- och
utljud, se karta 12 hos G. Sjöstedt, Studier över r-ljuden i sydskandinaviska mål. (Lund 1936.) Jag uppför därför här med fortsatt numrering
halvskorrning.
Ytterligare kännemärken för vbm. finnas angivna hos Ekblom
(1916, s. 25). Vi få sålunda
avsaknad av -t efter vokal i supinum; ex. tala »talat»,
avsaknad av -t i best. f. sing. av neutr. subst.; ex. take »taket»,
avsaknad av -t i neutr. av adj. och particip på -en; ex. fleta »slitet».
Något ex. på adj. ges icke av Ekblom, som f. ö. sammanfört 6) och
7) till en punkt, vilket synes morfologiskt oriktigt. Ekblom påpekar,
att t-former växla med bortfallsformer över nästan hela »området»
(dvs, det av kamlinje begränsade området å karta 2).
I samband med bortfallsfenomenen kan ännu ett dialektdrag nämnas, varigenom vbm. skulle kunna avskiljas från centralvästgötska.
Detta inordnas här som
bevarande av -r i pluraler som hästar, fiskar, stenar.2
Slutligen kunna vi också nämna
götamålstyp av den akuta ordaccenten.
Tidigare insamlat material rörande akut och grav accent i vbm. är
av blygsam omfattning. Av publicerade instrumentalfonetiska im1 Götlind, a. a., 1, s. 55 f.
2

Se Wessen, E., Våra folkmål (1935), s. 27 och karta 3.
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dersökningar synas två angå oss närmare. Det är dels en av R. Ekblom år 1918 utförd studie', vilken ger 12 exempel på hans eget
accentuttal (hemsocken: Ekby, se karta 1), dels två genomsnittskurvor för akut och grav i Mariestad som ingå i E. A. Meyers Die
Intonation im Schwedischen.2 Då Ekbloms akut-kurvor äro något
förbryllande med hänsyn till andra stavelsens intonation (brunnen
subst. har klart fallton i andra stavelsen, axel subst. har hög jämn
ton), få vi t. v. antaga, att det hos Meyer — i överensstämmelse med
äldre uppgifter — angivna höga och något stigande tonförloppet i
andra stavelsen är mera typiskt för vbm. — En jämförelse mellan
mariestadskurvan och kurvorna för Örebro, Kristinehamn, Vänersborg och Borås i Meyers genomsnittskurvor (a. a., s. 82, 84, 85) ger
vid handen, att Mariestad intonationsmässigt snarare hör till Västergötland än till Närke eller Värmland.
Sammanfatta vi de hittills uppräknade företeelserna, skulle vi
lämpligen kunna arbeta med två grupper av kriterier på vbm.:
Grupp I: helt avgränsande drag:
uttal av fsv. kort o som å (av något olika nyans),
sammanfall av fsv. korta o och u i å-ljud,
viss förekomst av vokalmummel av typen nu9.3
Grupp II: delvis avgränsande drag:
pluraler på -er för -ar (fem.),
öppet a för ä framför tjockt 1,
slutet a i boka »boken» etc.
osv. t. o. m. 9) enligt ovan.
De i början av denna orientering nämnda kriterierna, genom vilka
vbm. kan avskiljas från amnehäradsmålet, skulle nu höra till Grupp
II och få då lämpligen inordnas som tionde och elfte moment:
u-ljud för rspr. långt y,
a-mål.
Som synes avviker vbm. från rspr. i flera drag. Ytterligare uppvisar
1 Ekblom, R., Quelques notes sur les accents suödois. asopis pro moderni
filologii, XVI (1931), 1-2, s. 21 ff.
2 Andra delen (Uppsala 1954), s. 85.
3 Detta tredje kännemärke införes ej reservationslöst i grupp I; möjligen
borde det föras till grupp II, jfr. Lundell i Sv. Landsm., I, s. 131, med notis
om liknande fenomen i Kinnefjärdings och Källands h:d.

8

C. WITTING

vbm. t. ex. ej sällan e-ljud där rspr. har kort i. Stundom motsvaras
även rspr. långt i av vbm. e, t. ex. i ,sleta »slitit». Gränsen för förstnämnda drag synes dock gå fram genom östligaste delen av Vadsbo
(i socknarna Undenäs och Tived) — den del av häradet som snarare
utmärkes av centralvästg. än vbm.1 För somliga ord går denna språkgräns helt utanför vgm.2
Andra egenheter av denna för vbm. i förhållande till rspr. utmärkande art bildar uttalet av a med kort mörkt a-ljud, lm: a, i sådana
ord som fast, stack, tagg, vang »vagn» m. fl. Särskilt regelbundet uppträder a framför velar konsonants Detta drag, liksom det tidigare
nämnda (s. 3) för rspr. främmande uttalet av kort u som o eller u, är
emellertid icke särskilt betecknande för vbm, utan har paralleller
såväl söder- som norrut.
Närmast torde nyssnämnda egenheter i uttalet böra hänföras till
en helt annan klassifikation, då avgränsningen av vbm. gentemot
kringvarande dialekter knappast blir möjlig genom dessa kriteriers
anläggande, endast en avgränsning gentemot rspr. Vi uppsätta därför
ytterligare
Grupp III: från rspr. avskiljande drag:
e-ljud för rspr. kort i, t. ex. i fisk,
mörkt a-ljud för rspr. kort ljust a, särskilt framför velara konsonanter; ex. stack, tagg, vagn; fast,
o-ljud för rspr. kort u framför velara konsonanter, t. ex. i
tugga, sucka, unge,
slutet u-ljud för rspr. öppet kort u framför vissa andra (dentala) konsonanter, t. ex. i gull.
Som en mer eller mindre klart urskiljbar Grupp IV skulle man i anslutning till föregående Grupp I och II kunna uppfatta de kriterier
som tillåta en indelning av vbm. i smärre områden, ungefär av storleksordningen sockenmål. Fem dylika kännetecken ha redan uppställts av Ekblom (1916). Vi få sålunda
i Se Wesso5n, Våra folkmål, karta 5 med gränslinje för fisk' lede. Se om detta
ord även Götlind, a. a., I, s. 142.
Jfr N. Lindqvist, Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning. Lund 1947,
kartorna 461 a och 511.
8 För fylligare exemplifiering se Götlind a. a., 1, s. 102 if. (Regelformuleringen ovan ges dock ej av Götlind.)
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Grupp IV: inom vbm.-området särskiljande drag:
Olika uttal av å-ljudet för gammalt kort o, t. ex. i torp, folk.
I Tjocka Vadsbo öster om Tidan skulle föreligga ett mera slutet
uttal, lm: a, växlande med det »normala» o. Ett område, väsentligen
omfattande Halna och Fägre (se karta 2) jämte västliga Vadsbo anges
som utmärkt av o, medan vbm.-områdets periferi, vari Lyrestad inräknats, påstås äga ett något ö-haltigt å-ljud, av Ekblom betecknat
med e. — Ekblom framhåller sanningsenligt svårigheten att höra
dessa olika vokalnyanser och vidare det faktum att samma individ
kan vackla i sitt uttal (a. a., s. 29).
Olika uttal av u i t. ex. gubbe, hund.
Beträffande Tjocka Vadsbo, som ju har sammanfall av gamla korta
u och o, hänvisas till föregående punkt. — I sydost, öster och nordost med innefattande av Lyrestad skulle kort u uttalas som n, medan
Fägre har förts till det centrala och västliga området med a.
Olika uttal av g i mogen, väg osv.
I större delen av vbm.-området säges j-ljud förekomma. Ekblom
arbetar här med två skilda nyanser, av vilka han återger den ena med
9, den andra med ett y-liknande tecken som skall stå för mediopalatalt j eller frikativt g. Denna andra nyans har av honom iakttagits på Torsö, i Leksberg, Ullervad, V Bäck, Berga, Hassle, Enåsa,
Färed, N Fredsberg, Lyrestad, Hova och kgarås (a. a., s. 32 f.).
Fägre faller enligt Ekblom inom området för 9.
Växling mellan cirkumflekterad vokal och hiatus, t. ex. i
spaden, bonden, dvs. spån spaan, bön —bom.
Cirkumflex uppges förekomma i de västliga delarna (Lugnås,
Björsäter, Bredsäter), i övriga hiatus. Vacklande uttal rapporterar
Ekblom från Horn, Torsö, Hova och Lyrestad.
Olika uttal av a-ljudet i det ändelse-a som vbm. uppvisar i
ord motsvarande rspr. boken, hästarna osv.
I de centrala och östliga delarna av dialektområdet (således även
i Fägre) och även längst i söder förekommer -a (slutet a), som »vanligen är tydligt förlängt» (a. a., s. 34). Endast i väster (Ek, Lugnås,
Björsäter, Bredsäter) uppträder -a (öppet a), medan övriga socknar,
däribland således Lyrestad, säges förete ett mellanting mellan de
båda nyssnämnda ljuden, lm: a (»allmäneuropeiskt a»). Liksom a är
också a ofta förlängt (Ekblom nyttjar i detta fall halvlängdstecken).
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Beteckningssätt
Vid utskrivningen av det aktuella talprovet har det svenska landsmålsalfabetet naturligt nog kommit till användning. Inga nya kvalitetstecken ha införts. Tvärtom har jag sökt inskränka mig till de
brukligaste tecknen. För tonlös vokalavslutning har jag använt h.1
Pauser inom eller mellan repliker markeras — såsom hos somliga
tidigare författare, jfr f. ö. musikalisk notskrift — med lodräta streck,
påfallande lång paus med dubbelstreck.
Det av J. A. Lundell föreslagna systemet för beteckning av intonation har här frångåtts och ett annat, tidigare icke tillämpat,
system har lancerats.
Att man icke helt kan undvara en notering av satsintonationen
(hädanefter för korthetens skull blott intonation), framgår av de
nedslående resultat man får, då man låter en fonetiskt skolad person
utan kännedom om den berörda dialekten läsa upp ett prov på densamma i ljudskrift men utan intonationsangivelse. Ljuden kunna
var för sig låta nog så riktiga, men den dialektkunnige skulle aldrig
låta lura sig utan strax höra »brytningen*. Däremot är det rentav
märkligt, hur nära man kommer dialekten i det fall man icke bara
förfogar över ,kvalitetsuppgifter utan också bjudes en approximativ
melodikurva.
Intonationsmarkering av olika typ har länge varit i bruk, men hittillsvarande system visa sig svårtillämpade på det löpande talet. Det
punktsystem, som Klinghardt föreslog 19232 och som efter lättare
modifikationer upptagits av D. Jones m. f1.2, innebär en kombinerad
ton- och tryckbeteckning: tonlägena markeras med högre eller lägre
satta punkter, starktryck anges med stora punkter, svagtryck med
små. För att kunna bedöma höjdlägena något så när tydligt har man
1 1 stället för 2. Från fonetisk synpunkt finnes intet bärande skäl för att beteckna aspiration eller h-ljud efter vokal med annan ljudsymbol än den som
användes för samma fenomen före vokal.
2 Klinghardt, H., Sprechmelodie und Sprechtakt. Marburg 1923.
3 Se t. ex. Jones' An Outline of English Phonetics.6 New York 1940, s. 257 ff.
— Inom dialektologi har systemet nyligen använts av P. L. Henry i dennes
»A Linguistic Survey of Ireland» (Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap, Suppl.
bind V, Oslo 1958), s. 177 ff.
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behov av en »måttlinje». Klinghardt införde en sådan, i Jones' Outline se vi tre dylika.'
Bland nyare system för intonationsbeteckning kan framhållas det
som föreslagits av K. L. Pike.2 Däri anges tongången med en enda
upp- och nedgående linje. Vidare antages fyra tonlägen. Linjen drages vid medellågt och lågt tonläge under bokstavsraden, eljest över
denna. Systemet påstås slutligen vara lämpat för fonematisk transkription.
Ur dessa olika system har jag sökt dra ut det mest användbara och
har genom försök och misstag kommit fram till den beteckning som
förelägges i transkriptionen nedan.
Följande anvisningar rörande tonkurvans avläsning må lämnas.
Systemet arbetar med tre höjdnivåer. Dessas lingvistiska funktion
har ännu icke klarlagts, varför transkriptionen icke är fonematiskt
reducerad men ändå »grov». Vad som hittills åsyftats är endast ett
någorlunda troget återgivande av de relativa tonlägena mellan intillstående stavelser.3
Tonlinjen ligger alltid ovanför bokstavsraden, vilket torde vara
fördelaktigt vid läsningen. Läsarens blick följer i bästa fall bokstavsraden upptill och därigenom blir en ovanför bokstäverna belägen
linje lättare att infånga med indirekt seende än en under desamma
belägen linje. Då tonkurvan sträcker sig över ett flertal rader, kan
också det amerikanska linjesystemet verka förvillande genom att
lågt läge på föregående rad stundom kommer intill högt läge på raden
inunder.
I viss likhet med Klinghardts system har det här använda en mar1 Markering med punkter och korta streck samt accenttecken och en enda
måttlinje har på senare tid nyttjats av 0. von Essen i hans arbeten rörande
högtysk satsintonation, se hänv. i Kerstin Hadding-Koch, »Recent Work on
Intonation» (Studia Linguistica, X, nr 2, 1956).
2 Pike, K. L., The Intonation of American English. Ann Arbor 1945. Se även
samme förf., Phonemics. Ann .Arbor 1947. Spec. s. 50 ff. — Vid sidan av detta
system arbetar man i amerikansk »fonemik» med ett siffersystem, 1-4, syftande
på lägre—högre tonlägen.
3 I det sammanhanget bör det kanske sägas, att en intonationsbeteckning
med musikalisk notskrift måste bli förfelad i så måtto, att talets intonationsfigurer icke kunna likställas med sångens melodier, då talet tillåter en betydligt
friare modulering av rösttonen.

12

c.

WITTING

kering av stavelserna genom små lodräta streck (eller kryss) på tonlinjen.' Tryckaccentens plats och natur anges med accent i bokstavsraden som vanligt, varigenom kurvan i princip blir rent tonal.2
Tonkurvan återger som regel icke den speciella, något olika tongången inom stavelserna, således icke heller densamma inom akut.
och gravisordens betonade stavelse. Den senare kan lämpligen anges
en gång för alla före transkriptionen. Här förutsättes sålunda, att
intonationen i nämnda stavelse är fallande för akutorden, stigande—
fallande för gravisorden. Emellertid förekomma i talprovet på några
håll så markanta höjningar och sänkningar samt brutna tonfall inom
samma stavelse, att dessa särskilt noterats. Härigenom har vår intonationsbeteckning stundom kommit att likna den av Jones använda beteckningen med små böjda streck som fogas till ifrågavarande stavelsepunkt.
Om tonläget ändrar sig just vid början av en ny rad i transkriptionen, markeras detta redan på föregående rad.
Tonlinjen avbrytes vid pauser och på de ställen, där sagesmannen
förflyttar sig till ett läge över eller under tre-läge-systemet. Detta
senare slag av »brott» mot systemet har här icke särskilt framhävts i
övrigt.
För att underlätta identifieringen av kommenterade partier har
en löpande numrering av alla ord och relativt fristående smärre utfyllnader (skratt, »hm» o. d.) genomförts. Denna numrering får ej
tolkas såsom resultat av någon konsekvent ordanalys, även om den
givetvis har större samband med de språkligt-funktionella än de enbart »objektivt» påvisbara ljudkomplexen. En i svenska okunnig person skulle knappast kunna utföra en sådan orduppdelning som vår
utan endast kunna avskilja stavelser och »fraser» (taltakter), möjligen
också med hjälp av satsintonationen »yttranden» samt slutligen med
ledning av de talandes olika röstklang »replikerna». Några lyckade
termer för här avsedda rent fonetiska begrepp i deras motsatsställ1 Dessa

småstreck kunna skrivas snabbare än punkterna; de placeras lämpligen rakt ovanför vokalen (sonanten) i vederbörande stavelse. Å andra sidan
är väl en stavelsemarkering icke helt nödvändig.
2 Ett om vårt beteckningssätt starkt påminnande tonmarkeringssystem har
använts i A. Kannisto & Matti Liimola (utg.), »Wogulische Volksdichtung».
Wm. de la Soc. Finno-Ougr., 116, 1959.
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ning till mer eller mindre parallella språkliga funktionsbegrepp torde
ännu icke finnas.
Vår »ordnumrering» ger en klar antydan om vilket slag av transkription det här är fråga om, nämligen en kompromiss mellan en hörfonetisk (auditiv) och en funktionell (ordanalytisk) återgivning av en förstådd taltext.'

Avlyssningstekniska detaljer
Avlyssningens kvalitet beror självfallet till stor del på den hörsel
avlyssnaren äger. Jag har vid två skilda tillfällen låtit taga audiogram
på mig själv, varvid som resultat framkommit, att jag har en hörselnedsättning på vänstra örat för högre frekvenser (spec. 8000 och
12 000 p/s) men f. ö. är kapabel att höra alla talljudsfrekvenser.
Vad själva avlyssningen beträffar får denna icke tänkas vara befriad från subjektiva inslag. Då jag från sex till sexton års ålder bott
i Mariestad, har jag en viss kännedom om vadsbodialektens fonetiska
och andra egenheter. En dylik kännedom måste under alla förhållanden ge sig tillkänna som intolkningsfel i avlyssning och nedskrift.
Som motvikt till detta från den objektiva beskrivningens synpunkt
ofördelaktiga förhållande kan emellertid följande anföras.
Hela talprovet har av mig avlyssnats och nedskrivits i ljudskrift vid två skilda tillfällen med flera års mellanrum (1949, 1957).
Dessa avlyssningar gjordes helt oberoende av varandra. Först efter
att den andra versionen blivit klar, vidtog en jämförelse mellan de
båda versionerna, varvid ytterligare avlyssning skedde, denna sista
gång med inriktning på de punkter som visade (mera anmärkningsvärda) avvikelser mellan de båda versionerna.
Enstaka svåruppfattade ställen har jag låtit flera andra personer avlyssna och därigenom fått min egen uppfattning kontrollerad.
I princip har jag sökt avlyssna varje stavelse för sig men har
1 Den allmänna problematiken i den relativa motsatsen mellan enbart med
hörseln uppfattad (percipierad) ljudföreteelse och en sådan som därutöver blir
tolkad (appercipierad) har jag berört i annat sammanhang. Se förf:s »Physical
and Functional Aspects of Speech Sounds. With Special Application to Standard
Swedish*. (Uppsala Universitets Årsskrift 1959:7.)
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Fig. 1. Markeringslinjal.

ofta måst spela om somliga ställen vid skilda tillfällen för att bli något
så när säker på ljudkvaliteten och undvika suggestionen av en tillfällig inbillning.
Då grammofonskivorna — jag har nödgats låta göra en andra
kopia sedan den första slitits ut — varit inspelade med en hastighet
av 78 varv/min, och jag haft tillgång till egen skivspelare (Garrard) med såväl detta som lägre varvtal (45 och 33), har jag genom
långsam körning kunnat försäkra mig om en riktigare uppfattning av
antalet stavelser i de passager där uttalstempot är särskilt snabbt.
På samma sätt har jag också kommit intonationen närmare än vad
som skulle varit möjligt med normal spelhastighet. Däremot har jag
icke använt långsamkörning för noggrannare analys av ljudens kvalitet, eftersom hastighetsändring åstadkommer betydande förändringar i formantstrukturen, så att t. ex. a-ljud bli å-liknande ljud osv.
För uppsökning av speciella detaljer som återkomma på något
avstånd från varandra på skivan har jag använt en linjal av papp
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med vissa jämna ordnummer som skalmärken (se Fig. 1). Allt efter
behov kan denna lättillverkade linjal förses med särskilda markeringar i blyerts. Linjalens skala hålles rätt nära pickupen och någon
lämplig punkt på denna får tjänstgöra som inställningsmärke. (På
Fig. 1 syns också en enkel anordning för upplyftning av pickupen,
helt enkelt en tunn ståltråd fäst vid pickupens arm. Den ursprungliga
lyftkroken var icke bra, då det gällde att i timtal sitta och lägga på
och lyfta av pickupen. Det kan tilläggas att fonetiska institutionen i
Uppsala innehar en skivspelare av märket Sela vilken utrustats med
en förträfflig lyftanordning.) — Har man tillgång till en magnetofon,
kan uppletningen ersättas av en förnyad inspelning på band av endast de partier man önskar närmare undersöka och inbördes jämföra.
6. Ett sätt att komma åt ljudnyanser och befria sig från det semantiska biinflytandet är att spela provet baklänges. Jag har dock
endast i ringa utsträckning använt denna metod.

Avlyssningsvarianter. N ormaliseringsproblemet
Avvikelserna i avlyssningen sådana nu dessa kunna utläsas av olikheter mellan version 1 och 2 beröra både starkt och svagt accentuerade
partier, även om osäkerheten naturligt nog varit större beträffande
de sistnämnda. Att tvekan också uppträtt, när det gällt att avgöra
om huvudtryck eller bitryck eller svagtryck förelegat är ej förvånande, då man vet, att tryckvariabeln svårligen kan helt renodlas
gentemot intonation och kvantitet (duration). Slutligen förefinnas
också åtskilliga fall där längdbeteckningen blivit olika i de båda versionerna.
Vad kvalitativa avlyssningsvarianter beträffar är det särskilt
divergenserna för å- och ä-ljud som frappera. Ett par exempel må
här anföras till belysning. I nedanstående lista ges de båda versionerna av textens samtliga och. Första siffran (efter kolon eller komma)
betecknar ordnumret i transkriptionen, den därpå följande första
ljudsymbolen version 1, den andra symbolen version 2. Belägg inom
parentes tillhöra utfrågarens repliker.
och: 6 ao, 18 ao, 36 oo, 44 aa, 94 oo, 153 ma, 157 oo, 163 oo, 167 oo,
175 aa, 188 oo, 226 oo, 242 oo, 244 oo, 347 aa, 359 ao, 363 oo, 388 oo,
394 oa, 407 aa, 429 oo, 516 aa, 520 oo, 532 oo, 541 oo, 556 oo, 679 aa,
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745 aa, 760 aa, 768 oo, 791 oo, 880 oo, (895 oo, 898 oo,) 960 oa, 984 eta,
1004 oa, 1006 oo, 1009 oo, 1019 oo, 1025 oa, 1061 oo, 1077 oo, 1107 oa,
1180 oo, 1186 oo, 1216 oo, 1262 oo, 1265 oo, 1293 oo, 1296 oo, 1302 eta.
Totalt 52 belägg. Därav 8 olika noteringar, 44 lika (11 eta +33 oo).
Som framgår av ovanstående ha utav textprovets samtliga 52 och
endast 8 stycken (15 %) uppfattats olika vid första och andra avlyssningstillfället. Detta kan nu förvisso icke tagas som något mått på
avlyssnarens förmåga att uppfatta ljudnyanser. Den föreliggande
höga procenten överensstämmelser får väl i första hand tolkas som en
följd av att talprovets betydelseinnehåll blivit förstått och att därigenom ett flertal fonetiskt sett mycket flyktiga och obestämda
å-ljud kommit att normaliseras till »korta å-ljud» och erhållit detta
ljuds (fonems) normala fonetiska symbol, lm: o.
Emellertid är det här av särskild vikt att påpeka, att och långt
ifrån genomgående betecknats med o. I inte mindre än nitton fall
uppträder a (symbolen) i den ena eller i båda versionerna. Av dessa
fall utgör drygt hälften (11 st.) överensstämmande noteringar, dvs.
med tecknet a i båda tolkningarna. Skulle man nu å andra sidan
endast fästa avseende vid dessa 19 fall, skulle konstansen i uppfattningen hos avlyssnaren vara rätt obetydlig. Gentemot detta kan det
antagas, att det större och-materialet med o i båda tolkningarna
innehåller några fall där normalisering icke förelegat utan valet av
tecken föregåtts av noggrannare avlyssning av ljudkvaliteten.
Förhandenvaron av normalisering av högre eller lägre grad är
något man nödvändigt måste räkna med. För dialektforskaren gäller
det blott att i varje uppteckning om möjligt söka komma underfund
med hur hög grad av normalisering som förelegat och helst också
vilken norm (vanligen är det väl rspr.) som föresvävat upptecknaren.
Grov normalisering kan fördunkla finare, ljudhistoriskt intressanta
detaljer i dialekten. I detta sammanhang skulle jag vilja anföra den
växling mellan ett mera e-haltigt ä, a, och ett klart ä-ljud, ce, som jag
ansett mig kunna höra i ett par ord, där rspr. bara har ett ljud, nämligen här och där. Tyvärr är det förra representerat blott en gång
(ordnr 1321), med den betonade långa vokalen i första versionen noterad som a, i andra som e, slutgiltigt som a. Vad där beträffar förekommer detta 8 ggr i denna form (dessutom i flera däringa och dära)
i sagesmannens repliker. Vanligen har jag hört er, men i ett fall, 376,
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har jag i båda versionerna antecknat a, andra gången långt betonat,
första gången halvlångt med bitryck. — Uttalet av här med e-haltigt
ä torde vara genuint för dialekten, om detta också inte kan bevisas
med föreliggande ytterst ringa material. Däremot uttalas där med
klart ä-ljud (dock ej med det uppsvenskt färgade riksspråkliga breda
ä:et, a), och en gammal skillnad i vokalismen mellan dessa ord kan
sålunda fortfarande spåras, jfr is!. her: Par.' Å andra sidan utgör
e-ljudet i 376 där måhända ett exempel på attraktion till har, en omvändning av den process man annars kan antaga för riksspråkets
vidkommande. — Hur det än må förhålla sig med det sistnämnda
oväntade (?) uttalet, måste det dock stå klart, att en för faktiska
nyanser mindre känslig iakttagare just i växlingsfall av ovannämnda
typ lätt kan bortse från detaljer som kunna vara av den största betydelse vid studiet av dialektens fonetiska diakroni.
Om en normalisering åt rspr. skulle utsudda den (troligtvis ofta)
upprätthållna motsatsen her : där i vbm., så skulle ju också en normalisering till en förmodad dialektnorm kunna göra sig gällande, så
att enstaka fall av a i där anpassades till vad upptecknaren ansåg
vara normalt i vbm., t. ex. där med ce. Normalisering av det sist anförda slaget kan mycket väl tänkas uppträda hos dialektologiskt kunniga upptecknare.
Upptecknaren-avlyssnaren måste alltså antagas normalisera, vare
sig han kan dialekten eller ej. I det förra fallet blir normaliseringen
säkerligen mindre hårt reducerande än i det senare. Men även den som
överhuvud icke förstår ett enda ord av talprovet måste vid sin transkription göra sig skyldig till en värdering av de förelagda stimuli,
närmast då på grundvalen av sitt eget modersmåls fonemsystem.
Kanske man med en främlings återgivning lättare skulle få fatt på de
subtila satsfonetiska o. a. växlingar, som väl alltid förekomma i prov
på naturligt tal. — Som en liten illustration härtill ges nedan en tysk
dialektforskares (något hastigt skrivna) version av en på sonagrafen
inspelad del av vår vadsbotext. (Fonetiskt alfabet: IPA, intonationsbeteckning: amerikanskt siffersystem.)
hu:

4

3d'ern 3po 'ly 2-4diu:s 211ga 2dE

Detta abrakadabra motsvarar orden och se den, fluguslingen den
1 Se vidare Götlind a. a., I, s. 129, 265.
2 — 599101 Svenska Landsmål 1960
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(6-10). Trots allt ger tyskens »naiva» avlyssning ett och annat av
värde med hänsyn till textstyckets rent fonetiska egenskaper. Så antyder den t. ex., att frikativorna blivit ganska illa medfarna vid den
instrumentella överföringen, vidare att det föreligger ett hörbart vokaliskt element före det tjocka l:et, nämligen l:ets ingångsfas (som är
fonematiskt irrelevant för en svensk lyssnare).' Tyskens version bekräftar även min egen iakttagelse, att sagesmannen då och då producerar nästan ohörbara nasaler. Ovan har ng-ljudet uppfattats (percipierats) som långt g-ljud, och ett n har fallit bort. Vid ett par tillfällen i provets början (hud och skinn, ursinniga) verkar sagesmannens
näsa tilltäppt; enligt arkivarie Broberg nyttjade han vid inspelningstillfället snus. Undermåliga nasaler har jag normaliserat bort ur den
slutliga versionen. På grund av svårigheten att höra frikativorna har
jag icke diskuterat dessa i detalj.2
Det vore väl föga verklighetsbetonat att föreslå, att varje inspelad
dialekttext borde avlyssnas dels av en infödd, dels av en fullkomlig
främling Men i enstaka synnerligen kritiska fall skulle detta förfaringssätt otvivelaktigt vara mycket givande.
Föreliggande transkription är nu utförd av en som i barndomen
vistats nära de ifrågavarande socknarna. Men han har djupt påverkats
av rspr. under skolgången och först under studieåren vid universitet
fått någon klarare bild av dialektens ljud- och formlära. Det är mot
bakgrunden av dessa förhållanden den fonetiska texten här måste ses.
1 Enligt spektrogram (smalt filter, nr 1; se närmare nedan) är ingångselementet här ca 7 hundradels sekunder långt, vilket gör det fullt jämnställt med
vanliga obetonade vokaler vad längden angår, t. ex. med e:et i samma ord
(6,5-7 hsek.).
2 I ett fall har osäkerheten möjligen gett en felaktig tydning. Orden 64-65
ncee se'n har jag också uppfattat som mne' n, varigenom tvekan råder, huruvida
nej sedan eller når sedan Sr det riktiga.
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Fonetisk transkription
Intervjuarens repliker ha satts inom parentes. Tre punkter markera
avbrott i talet.
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—1--L—
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.
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3
,

J a. uåsan da...) di di sfirgy

sij.65,9an

\
212

222

lek

Ml?

Ae.,c,7a 7z.,k dom l'AA6272 13-åmg kAInzyg zif 1(naa)

då kom di frebn o dilek ur 1 ?a da fek uzl en de? fek
1 1 (
3
)
1__LJ
11" i I•z`ez ikz`a r 1 (»so...) o s/zrii ya
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'
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\
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Lista
över spektrograferade fraser innehållande kunde.
M= mörk, L =ljus vokalkvalitet enligt sektion av u i vederbörligt

kunde.
(1.55) a di kYna zee' o må kråpa
(528) a sa deLia kkna ,3.4 -Aådez
(618) gfreize Ja di k11/724?„(Myaz...2_,Z77149 köma.
4. (667) se då kOna dz,_,inz`aa si'i.‘zrii dom
(808) di dee/t man j köna d& ålz' e5Ji
6. (818) dom sa. köna hån få sa_en /låg
7 (95.5) jjg: vi dan ?na dån sa kYna z`iie dan
8. (970) man da Åkna Zz hkz`a izg ezz' da 6la
ez` lås
thOz so di. keYna
(10.90 -.(1
ekzezzt.ydi en &I kind ,,42:ez In dom ?a
10(1232) .4...\
r (1258) då h/a die izå at:9 die ,ah
12.(1259) ah kYna fånza sej
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Referenstabell
Vokal
(1m-1f)
0tie

8

Fp.
6-j-n
M(7)
6j-n
M(7)
&j-n
M(7)

E,
p/s
125
123
125
125
125
124

L,
dB
1,5
-0,5

F1
p/s
500
487

L1 F2 L2
dB p/s dB

7 800
6 825
2,5 375 4 1070
-0,5 416 6 1070
2,5 470 5 1195

F3
p/s

1.3
dB

-1 2530
1 2560
-12 2500
-7 2315

-26
-26

R,
p/s
3150

L4
dB
-25

3250

-28

-20 3500
-24 3300
-7 2550 -16 3300
-0,5_524 6 1103 -4 2430 -22 3250

-27
-29
-24
-19

Tabell
över värden erhållna vid sektionsanalys av textens kunde, ställda mot
den slutliga auditiva analysens vokalvärden
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ordnr

155
528
618
667
808
818
955
970
1098
1232
1258
1259

Fi.

400
500
500
300
—
500
(200)
(200)
(200)
650
600
(200)

F2

1100
1200
1000
800
650
700
800
1100
1000
900
900
1100

Vokalvärde
enl. sektion

t7 (>8)

8
Y

Auditiv
notering
3:e gen

Y
Y
Y

-(>r)
0oo- (>6.r)

06,-

1z'
tz

8'
Y
g
g
g

-<>-e)
-(>g)
it

og'

Fel-

bedömning

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0,5
0,5
0
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Översättning
(Anm.: Replikväxlingen är här markerad genom tankstreck, ej som i
den fonetiska transkriptionen genom parentes kring utfrågarens inlägg.
Interpunktionen f. ö. i överensstämmelse med vanlig ortografi. Några
ord som saknas i rspr. ha försetts med citationstecken och översättning
inom klammer. Klammer användes också för förklarande tillägg. Avbrott
utmärkes med tre punkter, jfr den fonetiska transkriptionen, där samma
tecken endast användes för avbrott i replik.)

Då, då försvann den. — Jaså. — Och se den fluguslingen den hon
var sådan så hon lade larver. Och det är genom det, se, de f... hade
fått sådana där bulor, korna, som de kallade [det] då. Och det var
larver, de låg där. — Ja. — Och ... vi kan inte säga, om det blev
»stingar» [styng] utav dem eller vad det blev. Men i alla fall så...
nej... sedan har vi aldrig haft några djur som har haft sådana där...
— Jaså. — ... bulor, utan det var ... det var sådana där som lade
ägg då ... Ja. — ... emellan hud och skinn på djuren. — Ja, men när
de kom på oxarna, då gick det inte att hålla dem? — Nej, det gick
inte, se, det fanns inte planer i världen att hålla dem, se, för de blev
riktigt ursinniga. — Hm. — Det kvittade, se. Då fick man lov att
laga så att man fick ... fart på till att ... få ifrån dem. — Hm. — Och
de kunde till och med kränga sig ur oket och bli lediga helt och hållet.
— Ja. — Så... de var »änna» [riktigt] förskräckta. Och värst var det,
när man hade ... en sjuttiofem åttio kor att valla och så denna fluga
kom åt dem. — Jaja, det blev ett fasligt väsen det. — De... de
sprang åt skogen vareviga ko, så vi fick inte reda på dem förrän
framåt kvällningen till. — Nähä. — Då kom de fram. Och då fick vi
le-... då fick vi ... en del fick vi leta efter ... — Jaså. — ... och
springa och hållas ... — De var förskrämda? — Ja, de var så förskrämda, så de blev så rädda, så det rann ur dem. — Ja, — Ja. De
blev så ... rädda så.
— När ni skulle ha oxarna åt vänster eller höger, vad ... vad sade
ni då? — Ja, då sade vi inget, utan det var till att ta i då ... »åtoxen»
eller »frånoxen». Då fick man dra likadant som på en häst. — Jaså. -Så då sade vi inte något. — Hm, tömmen, kallas den för töm eller
kallade ni den för något annat, för oxarna? — Mjaha, vi ... vi kallade
3 — 599101 Svenska Landsmål 1960
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det för ... rep. — Jaså. — Rep kallade vi det. — Jaha. — Och var
det så oxarna var riktigt trilska, se, då tog vi och ... då tog vi och lade
[det] om öronen på dem. Annars så hade de [det] om hornen, så där.
Men då när vi inte rådde med dem, då tog vi och lade ett »vred»
[ögla] om öronen. Och då när man drog till måtro, då ... då »sättade»
[löd] de. — Jaha. — Och ... men till ... det fick man inte hålla på
länge med, för då hade man skavt sönder dem helt och hållet. — Ja,
det gjorde ont, det där. — Ja, det där. En del de hade tömmen där
så det blev stora, stora hål. — Jaa. — Jaa. — Ja, de var besvärligare
än hästarna? — Jajamän, det blev skillnad det. Men man körde mest
lika mycket med ett par sådana där grova oxar, som man gjorde med
ett par hästar.
— Jaha ... var det inte svårt att tämja dem? — Jo, det var ett
elände att tämja dem. Det fick vi vara en tre fyra stycken [till för]
att ... tämja dem ... — Mjaha. — och hållas med dem. Och så ...
till exempel så där, så kunde de bli rädda. Och ett tu tre så sprang de
ifrån oss, och det blev kullerbyttor bort igenom. — Hm hm. — Men
så fick vi tag i dem igen. Och det där det höll vi på med, så vi höll på
en ... tre, ja en åtta dagar, innan vi fick dem ordentligt tama. — Ja,
de var väl förskrämda, när ni okade dem? — Jadå. Då var det till att
vara så försiktig med dem, så att man ... de lagade ju alltid så de hade
en som var tam förut. Så de kunde inte komma ... Men skulle de
tämja ett par otama stutar, då var det ... då var det till att sätta
dem för en släde eller något sådant där som hängde efter. Se, vagn,
det var inte lönt, för se, de ... det barkade iväg för fort. — Jaa. —
Se, då kunde de inte styra dem så bra ... — Hm. — ... till att börja
med. Och ... annars så på våren, då ... gick de ju ... satte de dem för
harven. Men de var tvungna till att köra dem litet förut... — Jaha. —
... för något åkdon eller så.
— Jaa. Var de skodda? — Jaha, på vintern var de skodda. Då var
det till att ... sko dem, men det var ett förfärligt arbete. Men en del
de ställde till, så de had- ... gjorde sådana där stallar och hängde opp
dem i. — Hm hm. — Opp — Oppi taket ... — oppi taket. — Jaha.
— Och ... så kom de med linor eller rep och snodde fast dem med
sådana där gamla ... vad var det de kallade dessa igen? Det var sådana där »sorep» — Jaha. — [som] de kallade [dem]. Och de var
tjocka, så förfärligt tjocka så att ... — Jaha. — Så då, då hängde de
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där. Men så kunde det allt bli, så smeden, som skodde dem, så kunde
han få sig en släng av dem. — Ja. — Men det var till att dra till då,
hårdare. »Jå» [Se så], ni kan väl dra till, så att man kan reda sig med
dem, annars så går de bet. — Mja. Ja, det förstår jag. — Så det var,
det var många [an]ordningar på den tiden. — Ja. — Men nu behöver
de ju det inte på sätt och vis.
— Nej. När ni, när ni hade slagit utav höet där på ängarna och på
maderna och ni hade fått det torrt, varm-.., hur gjorde ni då? Stackade ni det, eller ...? — Jahadå, vi, det var aldrig någon som hässjade
på den tiden, för det visste de inte. — Nej. — Men så ... kom de underfund med att då skulle de vänta, tills det blev vackra dagar. Så
slog vi den ena dagen, så kunde vi ta det den andra. Och så höll vi på
undan för undan. Men det kunde allt hitta på, att det blev förstört
ock[så], om det var regniga somrar och så där. — Ja, då fick ni, vad
fick ni göra då med det? — Ja, det var till att häva ihop det och gå
och vända på det och hållas, tills det blev något så när torrt. Och så
hävde vi in det i ladorna och, eller på rännena var som helst. — Jaa.
— Ja. — Ja, det var inte så lätt. — Nej. — Ni, ni »vävlade» [omgjordade] inte stackarna? — Nähä, det gjorde vi inte. Men de hittade
på, en del, så de tog ... »ränger» [stänger] och lade inunder, så det ...
ifall att marken var riktigt blöt, så skaffade de »ränger». Och då lade
de ihop sådana där ... stackar, fast inte så stora stackar. Men de lade
allt ihop, så att de kunde få ett lass utav en sådan stack. — Hm. —
Och därför så gick det så bra, så det blev luft då inunder på alla
kanter. — Jaha. — Men det var ju mycket som blev ju förstört.
-- Jaha. Jaa, sedan då när ni hade fått ... höskörden klar då, då
fick ni snart börja med det andra? — Jaha, det var till att börja med
rågen då, se, då kom han ... så där, ja, så där »på» [i] jun- ... juli
juni juli, den tjugoåttonde och tjugonionde, så där, juli. — Hm. —
Och då var det till att hållas med rågen. Men de... de hängde aldrig
opp någon säd på den tiden, utan de bara satte dem i »stukor» [mindre
stackar]. — Jaså. — Ja. Och där fick de stå då i åtta dagar, om det
var riktigt ... ja, en del kunde köra in dem på en tre fyra dagar. —
Ja. — Jaha. — Ja, om de körde in dem för snart? — Ja, se, då hittade det på att det kunde, kunde skämma sig och bli mögligt och
uselt. — Ja. — Så det vart inte bra. Men för det mesta så, så gick det
rätt så bra ... — Ja. — Men nu har vi tagit till med ... till att hänga
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rågen, och det är ju det bästa. Och för resten, all sä,d [så] när som
havre ... Ja, de kan ju få hänga havresäd, när det är sådana här år
som det är nu — Hm. — ... har varit.

Anmärkningar rörande översättningen
Översättningen, som här icke betraktats som huvudsaklig uppgift,
har utförts med tillhjälp av dels Västgötaordboken (VgOrdb.) å
Landsmålsarkivet i Uppsala, dels Götlind-Landtmansons stora arbete Västergötlands folkmål, dels egna muntliga källor.
173 »änna». Skulle möjligen också kunna betyda nästan. (Intervju
med tre mariestadsbor har gett olika tydningar. Vacklande
betydelse i Vadsbo?)
391 »vred». Naturligtvis samma ord som -vred i rspr. dörrvred men
här väl med tillfällig betydelse av ögla som användes som ett
handtag.
836 »jå». Expressivt uttalat ja, som ungefär motsvarar rspr. nej, se
så e. dyl.
867 »ordningar». VgOrdb. ger påhitt (Vartofta). Här passar likväl
det etymologiskt mera närliggande anordningar.
1060 »ränger». Formen saknas i VgOrdb., som dock har »ränge», n. III,
stängsel av störar, belagt bl. a. från Vadsbo. Vad som avses här
är störar, stänger. Ordet »ränger» är i denna betydelse känt i
Mariestad.

Talprovets innehåll och fonetiska huvudkarakteristika
Innehållsligt (dvs, med hänsyn till samtalsämnen) har texten uppdelats på följande avsnitt:
Om oxstynget och oxarnas och kornas rädsla för detta (1-270),
Körning med oxar (271-486),
Tämjning av oxar (487-708),
Skoende av oxar (709-881),
Bärgning av hö (882-1132),
Rågskörd (1133-1329).
Till följd av detta något skiftande innehåll uppvisar sagesmannens
föredrag prosodiska o. a. variationer, spec. i intonation och tempo.
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Inspelningssituationen och utfrågningen genom en obekant person
med en annan häradsdialekt äro omständigheter som säkerligen
också påverkat sagesmannens tal, vilket väl framgår av att han en och
annan gång hämmats i sitt bruk av dialekten och börjat tala riksspråk eller följt intervjuaren i dennes ordval.
Att uttömmande påvisa de olika betingelsernas inverkan skulle
här föra för långt, varför endast några exempel andragas.
Ändring i föredraget.
Livligt tempo: 203-270 (kornas rädsla skildras),
lugnt tempo: 285-345 (hur man höll oxtömmen och vad den
kallades),
åter något livligare tempo: 347-451 (att man ibland hade tömmen om öronen på oxarna och att detta kunde skada dem).
Dialekthämning.
Riksspråksinslag:
120-122 planer i världen (vce'clan),
591-603 då var det till att vara (va'ra) så försiktig med dem
så att man (man).
I båda dessa fall har sagesmannen varierat ett eget föregående uttryck. I det senare fallet har han omedelbart rättat
sig själv tillbaka till dialekten, men valt di i stället för en.
Påverkan från utfrågaren:
I nr 444 går oxtömmen plötsligt under namnet tömmen,
trots att sagesmannen strax förut inpräntat, att det hette
rep (341, 343). Intervjuaren har i sin fråga (318-330) råkat
säga både tömmen och töm, vilka kunnat hålla tillbaka dialektordet hos sagesmannen.

Dialektkriteriernas representation i talprovet
Grupp I. Helt avgränsande drag.
1 och 2. De båda första kriterierna kunna lämpligen behandlas i ett
sammanhang, då ju 1 (uttal av fsv. kort o som å-ljud) inneslutes i 2
(sammanfall av fsv. korta o och u i å-ljud). Av metodiska skäl torde
vi här böra utgå från rspr., ej från det för oss svåråtkomliga fsv. eller
fornvästgötska uttalet. Detta innebär emellertid, att vi i korta åljud tvingas inräkna även de som stavas med å, t. ex. fått.
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Vidstående lista upptar samtliga de ord i talprovet som innehålla
kort u i rspr. Därefter följa några av de ord i talprovet vilka i rspr. ha
kort å-ljud.
Efter utmönstring av sjuttiofem, skulle och tvungna, vilka tre ord
gå in under andra kriterier (Grupp III, 3 och 4), kvarstår ett tyvärr
mycket begränsat material. Emellertid fästa vi oss här vid uttalet av
luft. Å-ljudet är inte att ta fel på — notering 6 i bägge versionerna.
och då vii de återstående orden också finna kvaliteten o (visserligen
växlande med det om u starkt påminnande 8), kunna vi anse oss ha
ett för vbm. typiskt drag någorlunda säkrat.
Som framgår av listan motsvaras rspr. o av vbm. o i det stora flertalet anförda fall. (Ytterligare belägg ha synts oss onödiga.)
Slutsatsen bör då bli, att vårt prov ger belägg på det för vbm. typiska sammanfallet.
Emellertid uppträda också undantag. De viktigaste utgöra några
av de 12 stycken kunde som talprovet innehåller. I fyra kunde noterades i ena eller båda versionerna 8. Denna osäkerhet, som till stor del
betingas av ordets svaga accentuering (dvs, den ringa ljudlängden),
föranledde ytterligare avlyssning, varvid följande fem kunde erhöll°
samma notering som tidigare: 667 o, 808 o, 818 o, 1098 8, 1258 8.
Däremot erhöll° fem andra, nämligen 155, 528, 618, 955 och 1232,
denna tredje gång kvaliteten 8. 1 ett analysläge som detta förefaller
det motiverat att tillgripa instrumentalfonetisk kontroll. Ett försök
att nå fram till ett objektivt besked genom spektrografisk analys
redovisas nedan (s. 42 ff.).
Som komplettering till ovanstående kan nämnas, att växlingen
o noterats även i ord med rspr. o, t. ex. i sån (se listan).
Det förra uttalet hördes för 1104 i båda versionerna, och intrycket
av g har varit bestående; konstansen i avlyssningen kan här återföras på ordets starka betoning (dvs, bl. a. förhållandevis stor vokallängd, ehuru vokalen är språkligt kort).
I satssammanhanget förkortas etymologiskt långa vokaler i obetonad ställning. Det kan därför inte förvåna, att man här möter uttalet sa för sa, t. ex. i sista ordet i frasen 265-70 de blev så rädda så;
de två sista orden uttalas f. ö. betydligt snabbare än de föregående
(sagesmannen upprepar i själva verket vad han sagt i 255-9 och vill
väl nu halka över frasen för att undvika monotoni).
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Lista över ord med vokaler motsvarande rspr. korta
u- och å-ljud
Rspr. kort u.
kunde (tre versioner): 155 oog, 528 oog, 618 oog, 667 000, 808 000,
818 000, 955 oog, 970 gog, 1098 egg, 1232 oog, 1258 ggg, 1259 ogg;
sjuttiofem: 183 uu.
skulle: (273 su), 623 'au, 940 nu;
kullerbyttor: 544 oo;
tvungna: 696 oo;
underfund: 936 g—g, o—o, slutlig notering g—o;
undan för undan: 965-7 g—g, o—o, g—g;
inunder: 1064 goo, 1119 oo;
luft: 1117 oo.
Rspr. kort å.
och: se ovan i avsnittet om avlyssningsvarianter.
sån (sådan): 13 oo, 1104 gg;
fått: 27 oo;
såna (sådana): 28 oo, 75 oo, 84 oo, 476 oo;
om: 49 oo,
som: 32 oo, 72 oo, 480 oo;
hålla: (110 ev), 124 oo, 417 oo;
dom (dem): (111 oo), 125 oo, 263 oo, 384 go, 427 oo, (495 en), 503 go,
519 go, 554 oo, 577 oo, (588 gg), 601 go, 639 oo;
(helt och) hållet: 168 oo, 430 oo.
Vad som kan förefalla mera besynnerligt är att sagesmannen även i
satsfonetiskt betonade långa vokaler har växling mellan a eller Y
och tydligt u. Fallen äro: 9 fluguslingen, 78 bulor med u och 191
fluga, 30 bulor med a resp. g. En tänkbar förklaring till u:et i första
fallet (den genuina formen skulle ha ett öppnare och längre bak artikulerat ljud, alltså g eller u, se Götlind, a. a., I, s. 201) skulle man måhända kunna se i en anticipering av det (korta) u som följer i nästa
stavelse. Vad det andra fallet angår har sagesmannen efter 48 ords
i stort sett sammanhängande tal ändrat uttalet av samma ord. Troligen är den senare formen »tillrättalagd» åt rspr.-håll, eftersom sages-
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mannen till den förra formen fogat frasen 32-5 som de kallade [det] då,
vilket väl innebär, att han tvekar om huruvida intervjuaren känner
till dialektformen.
Men även om rspr.-inflytande på detta och annat sätt insmugit sig
i talprovet, finns dock tillräckligt mycket som talar för en, åtminstone för sagesmannen, utmärkande vacklan i å- och u-ljudens uttal,
vilken motiverar en särskild undersökning — den redan nämnda instrumentella analysen av kunde.
3. Det tredje kriteriet på vbm. (viss förekomst av vokalmummel)
förefaller väl representerat (ett 40-tal fall). Det efterhängda, ickeetymologiska vokalmummel det här rör sig om har uppenbart karaktären av ett för själva meddelandet ovidkommande inskott. Det
markerar paus för tvekan och eftertanke hos sagesmannen och tjänar
väl också syftet att hålla den tilltalade tyst tills det pågående yttrandet avslutats. — Egendomligt nog förekommer icke här något nu
med vokalmummel, däremot tre (873, 1287, 1326) utan sådant; dessa
tre stå inuti sats, medan det nu som har vokalmummel väl mestadels
står i början, har interjektionskaraktär och utmärker tvekan.
Med hänsyn till att avbrott och stakningar äro allmänt förekommande i vardagligt tal, kan det synas mindre berättigat att uppföra
fenomen av hithörande art som dialektala egenheter.' Helt uteslutet
är det väl å andra sidan icke, att en särskilt ymnig förekomst av en
viss typ av stakningsfenomen skulle kunna sammanföras med den
ifrågavarande dialekten, om denna visar sig vara ett övergångsmål,
som även i andra avseenden uppvisar vacklande uttal, om man så
vill, »tvekan» mellan olika former.
Grupp II. Delvis avgränsande drag.
Pluraler på -er för -ar (fem.).
Ett belägg: 867 domar, (894 &vara, utfrågarens ord).
öppet a för ä framför tjockt 1.
Belägg saknas.
Slutet a i boka »boken», hästa »hästarna» osv.
Texten uppvisar i det ifrågavarande ordmaterialet växling mellan
1 Exempel på dylika fenomen finnas i föreliggande talprov. Särskilt bör
framhävas en av sagesmannen själv icke korrigerad felsägning, 136-140 då
fick en lågen laga, med g-ljud i 139, sannolikt genom anticipering av g:et i 140.
Den riktiga formen är loven.
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öppet och slutet a-ljud. Utfrågaren har enbart ljust a (7 fall), sagesmannen har mörkt a i 9 fall, ljust i 5.
Mörkt (slutet) a: 31 korna, 351 oxarna, 366 öronen, 374 hornen,
393 öronen, 692 harven, 924 tiden, 1024 ladorna, 1205 tiden.
Ljust (öppet) a (utfrågarens inom parentes): 98 djuren, (104 oxarna),
219 kvällningen, (275 oxarna, 334 oxarna, 460 hästarna), 870 tiden,
(894 ängarna, 897 ~Klema), 1028 rännena, (1045 stackarna), 1069
marken.
Den föreliggande växlingen har konstaterats efter noggrann omlyssning vid upptäckten av skiljaktigheter mellan version 1 och 2.
Någon instrumentell kontroll har icke utförts, ehuru sådan naturligtvis skulle kunna göras.
En viss tendens kan möjligen spåras i fördelningen av de båda
kvaliteterna hos sagesmannen, vilket framgår av följande tabell.
Ändelsevokalen
S:a

Stamvokalen
Mörk

(a) Ljus (a)

Rundad
Orundad

6
3

1
4

7
7

S:a

9

5

14

Tendens: Mörkt a efter rundad stamvokal, ljust efter orundad (?).
»Undantagen» (rundad + ljus: 97 yura, och orundad + mörk: 924
och 1205 tia samt 692 härva) tyda på närvaron av en eller flera
andra faktorer. Materialet är för litet för en lönsam undersökning.
4. Halvskorrning.
Provet uppvisar den för vgm. utmärkande fördelningen av 4 och
r och assimilerade r-förbindelser. Ex.: 130 /haat, 214 4.e'da, 261 /dm;
217 fott,cen (»förrän», här ()betonat); 150 yra', 17 kirvar, 31 köra, 71-2
'mom, 174 fo,skrce'kto, 1132 focstit.
Av visst intresse är upphakningen i 339-41 for fr, 4'p, där främre r
stöter ihop med omedelbart följande bakre r.1 I andra kollisionsf all
tycks främre r helt försvinna, ex.: 766-7 celcejk,e'p, 1303-4 fojue'stan.
1 Jfr S. Landtmansons påpekande i Götlind, Västergötlands folkmål, del 3,
s. 2 fotnot 1, och s. 31.
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Beträffande r-förbindelserna kan nämnas att provet innehåller
växling mellan ij och k (1) för rspr. rd. Ex.: 122 vce'clan, 262-3 u_kom
»ur dom», 469 §0‘lra »körde», 482 och 741 y3'0, 1048 yöka.1
Avsaknad av -t efter vokal i supinum.
Tre fall ges, varav två, 425-6 skalm so'na »skavt sönder» och 1329
mera »varit» (före paus), bekräfta regeln, medan ett, 1289-90 taya te'
»tagit till», är något osäkert på grund av t:et i det omedelbart följande
ordet.
Avsaknad av -t i best. f. sing. av neutr. subst.
Denna regel stämmer icke med textens två (fyra) hithörande ord:
162 oket, (754 taket), 758 taket, (891 höet), vilka alla sluta på t-ljud.
Avsaknad av -t i neutr. av adj. och part. på -en.
I två fall av samma fras, helt och hållet, saknar det sista ordet t i ena
fallet, 168 hblah, men har t i det andra, 430.
Om vi under »adj.» inrymma adjektiviska pronomen, ha vi följande
fall: 289 ivat, 317 ndat, 472 mda »mycket», 644 r'at, 701 lita (adv.),
706 net, 1021 ndat, 1128 mo` a.
Bortfallet i 706 jämfört med bevarandet av t i 317, 644 och 1021
synes tala för ett beroende av accentueringen. I övrigt konstatera vi
även här växling.
Bevarande av -r i pluraler som hästar osv.
Texten ger 7 fall med, endast ett fall utan detta -r. Undantaget är
just ordet hästar, 486 (före paus). Av de sju fallen (471 stallar, 479
oxar, 629 stutar, 947 dagar, 983 somrar, 1085 och 1090 stackar) uppvisa
tre sandhi: 479 ö ksajom, 629 stu‘ta_k4, 947 dinctjY.
Götamålstyp av akut accent.
Som framgår av den i transkriptionen givna intonationsnoteringen
ligger tonen i tvåstaviga akutord ofta relativt högt på andra stavelsen
jämfört med första stavelsen. Ex.: 17 larver, 30 korna. I satsslut synes
dock slutkadensen förorsaka relativt jämnt lågt tonläge. Ex.: 97

djuren.
Vad tvåstaviga gravisord beträffar har en motsatt melodi oftast
antecknats, dvs, relativt högt läge på första, lågt på andra stavelsen.
Ex.: 29 bulor, 34 kalla.
1 Enligt Landtmanson (a. a., s. 13) 5mindre ofta Mb» (obs. schematisk ljudskrift). Uttalet med skulle kunna vara riksspråk, jfr 122 Vd4992, som saknar
dialektens typiska ändelse-a.
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Tre- och fyrstaviga gravisord ha uppfattats som utrustade med
höjning på sista stavelsen. Ex.: 9 fluguslingen, 131 ursinniga, 219
kvällningen.
I satssammanhanget göra sig de betonade stavelserna gällande på
så sätt, att desamma i akutord ligga relativt lågt, i gravisord relativt
högt, i jämförelse med föregående obetonad stavelse. Ex.:
högt—lågt—högt: 61-2 ur oket, 121-2 i världen, jfr 253 förskrämda;
lågt—högt—lågt: 50-1 det »blidde», 133-4 det kvitta'.
Eftersom avlyssningen av satsmelodien dels gärna leder till schematisering och normalisering (dvs, en sorts intolkning, sedan någon
princip börjat skönjas), dels faktiskt erbjuder många tveksamma fall
i de oaccentuerade stavelserna, ha de första fraserna i talprovet undersökts instrumentellt med hänsyn till intonationen. Dessutom ha
några stickprov tagits längre in i texten. Den auditivt vunna melodikurvan har sålunda underkastats en objektiv kontroll på några punkter. Se vidare nedan s. 47 ff.
U-ljud för rspr. långt y.
Ett enda exempel ges i texten: 670 stu'ra.1
A-mål.
Ett flertal belägg. Ex.: 124 ha, 140 la‘ga. Undantaget 1253 heta
(pa') »hittade (på)» har möjl. a föra genom attraktion till imperf . av heta.
Grupp III. Från riksspråket avskiljande drag.
1. E-ljud för rspr. kort i.
Ordet inte, belagt 18 ggr (varav hos utfrågaren 4 ggr), har i transkriptionen fått omväxlande t (7 ggr) och e (10 ggr) som första vokal;
i ett fall, 654, har i:et absorberats av föregående vokal: va' _nto »var
inte». Växlingen torde återspegla svårigheten att auditivt fastställa
kvaliteten. Detsamma gäller ett antal »blidde».
I texten förekommer ordet riktigt tre gånger, överallt med e som
första vokal. Likaså 3 fick, som ha e i avlyssningen. Ytterligare ex.:
134 kveta, 1051 Ma »hitta»; obestämt mellanljud (mörkt i?) i 465
fålna »skillnad».
Mot dessa e-haltiga ljud stå dock rena i-ljud i andra ord. Ex. 52
»stingar», 354 trilska, 658 försiktig, 685 gick, 715 vintern; 1234 in.
Flera av dessa i-uttal äro typiska för vgm.
Egendomligt nog förekommer på två ställen ordet fyra, som i vgm. uttalas
med i för y; så även här.
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Mörkt a för rspr. ljust kort a spec. framför velara konsonanter.
Draget är här belagt vid k- och ng-ljud: 205 och 537 sprang, 651
vagn, 946 vackra, (1045 stackarna), 1085, 1090 stackar, 1105 stack.
Härutöver förekomma mörka korta a-ljud i följande ord: ha f (haft),
hade, fast, vart (blev), havre, h,avre,säxl.
0-ljud för rspr. kort u framför velara konsonanter.
Ett belägg: 696 tvungna. Intet undantag.
Slutet u-ljud för rspr. öppet kort u framför vissa dentala konsonanter.
Ett belägg: 183 sjuttiofem. — Framför // möter dock u i två (tre)
skulle: (273), 623, 940. Framför n slutligen växlar o med Y, se ovan
Grupp I.
Grupp IV. Inom vadsbomålets område särskiljande drag.
Olika uttal av det korta å-ljudet.
Med utgångspunkt från det rspr. korta å med stavningen o fås
exempel som tyda på nästan helt genomgående o, se ex. i listan ovan
s. 466. (Undantaget 1017 torrt har långt ö-ljud; just denna längd gör
att ordet kan lämnas ur räkningen.) Vi skulle därmed närmast ha att
anta Fägre-mål.
Olika uttal av kort u.
Betr. detta kriterium se ovan Grupp III, 4. Här åter antydan om
Fägre-mål.
Olika uttal av g i mogen etc.
Såsmi. hithörande ord kunna främst räknas 207 skogen, 661 iväg och
1160 rågen med g-ljud, å ena sidan, och 919 någon och 1289 tagit utan
g, resp. med j, å den andra. Det sistnämnda ordet står här obetonat i
frasen tagit till med.
I behandlingen av g i adj. och adv. på -ig (-igt, -iga) följer sagesmannen såväl vgm. som det lediga rspr.-uttalet. J-bortfallet i tre sig
och bevarandet av j i ett fjärde samgår med motsättningen svag:
stark accentuering, närmast en olikhet i s. k. rytmisk betoning. De
ifrågavarande fraserna äro:
159-62 krä'nga sig ur o'ket (bortfall)
820-24 få' sig en slä'ng (bortfall)
846-49 re" sig me'd dem (bortfall)
1260-4 skä'mma sig 1 och bli mö'gligt (kvarstående j)
Tre g-lösa fall av tog (357, 361, 386) gentemot ett fjärde med g
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(1059) skulle möjligen också kunna sammanställas med olika grad av
framhävning.'
I det hela konstatera vi en växling e,noll (eller g j), som till stor
del förefaller vara betingad av accentueringen. Det uppställda kriteriet är därför svårt att tillämpa.
Växling mellan cirkumflekterad vokal och hiatus.
Material (med uteslutning av hiatus genom oetymologiskt vokalmummel): 317 neeat, 642 e`a, 644 ?Kat, (891 &at), 919 mem, 1014
na'at, 1062 la`a, Id, 1128 naa, 1224 Sår, dcear. Härutöver förekommer cirkumflex i ett flertal ja hos såväl utfrågare som sagesman,
ehuru den senare dock tycks föredraga tvåstavighet framför bruten
accent i detta ord. Ett nej med cirkumflex har antecknats för sagesmannen: 1041 ng, vilket strax följes av nce`hce. Om detta kan kallas
vacklande uttal, skulle lyrestadskriteriet vara belagt. Den högre
frekvensen av vokalmöten talar dock för lokalisering till Fägre.
Olika uttal av vbm. -a i boka »boken» osv.
Företeelsen har redan diskuterats ovan, se Grupp II, 3. Enligt
Ekblom skulle ju Lyrestad ha ett mellanting mellan a och a; den
växling i ändelsevokalens kvalitet som transkriptionen uppvisar
skulle i och för sig kunna bero på förefintligheten av en mellankvalitet
som vid avlyssningen uppfattats än som den ena, än som den andra
extremen. Förf. är dock, efter förnyad avlyssning, mera benägen att
antaga en växling mellan ljus och mörk kvalitet — och därmed, åtminstone t. v., ifrågasätta existensen av mellanljudet (annat än som
tillfällig variant). För sockenmålsbestämningen blir kriteriet därmed
oanvändbart.

Sammanfattning rörande kriteriernas förekomst i texten
Det givna talprovet uppvisar en rad tidigare kända fonetiska egenheter, varigenom det kan bindas till Västsverige och Västergötland.
Däremot är det icke så lätt att med likartade kännetecken direkt bestämma det som vadsbomål, detta främst på grund av den ringa förekomsten i texten av ord med kort u i riksspråket, vilka i dialekten
skulle ha kort å-ljud. Ett positivt belägg för detta uttal ges dock i
1 Stundom kan närvaro eller frånvaro av g vara svår att avgöra vid avlyssning; ett ex. härpå utgör 41-42 låg där.
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1117 lo' ft luft. Indirekt blir Vadsbo den troligaste ursprungsorten för
sagesmannen genom kombinationen av drag som delvis avgränsa
vadsbomål från kringliggande mål.
Frågan huruvida sagesmannen talar Fägre- eller Lyrestads-mål
synes icke kunna besvaras kategoriskt enbart med anläggande av de
fem kriterier (här Grupp IV, 1-5) som angivits av R. Ekblom. Två av
dessa (3 och 5) visa sig vid konfrontation med talprovet svåra att
tillämpa, två (1, 2) peka åt Fägre, ett (4) åt Lyrestad eller Fägre.

Spektrografiska kontroller
1. Något om apparaten och dess funktioner.
Den apparat som här kommit till användning är en ljudspektrograf
av den kommersiella typ som kallas sonagraf (Sona-Graph). Med dess
hjälp kan man på flera sätt analysera alla ljud inom frekvensområdet
0-8000 perioder per sekund (p/s), således praktiskt taget alla talade
ljud; att frekvenserna i vissa frikativa konsonanter (särskilt s) delvis
ligga ovanför 8000 p/s saknar större betydelse.
Följande analyser kunna företas:
Tagning av tid-frekvens-spektrogram, se Fig. 2.
Tagning av frekvens-amplitud-spektrogram, s. k. sektion, se
Fig. 2.
Tagning av tid-amplitud-kurva, s. k. »amplitude display»,
Fig. 3.
Genom olika inställning av våganalysatorn (på »Narrow» eller
»Wide») kan var och en av nyssnämnda analyser utföras med
smalt bandpassfilter (bandbredd 45 p/s), eller
brett bandpassfilter (bandbredd 300 p/s).
Vid analys 1 och 3 är den tid som står till förfogande för varje enskild analys blott 2,4 sek. — Sektionen är ju, åtminstone principiellt,
ett tvärsnitt genom tidsdimensionen av ljudet.
Innan våganalys kan ske, måste det talprov som skall undersökas
först inspelas på spektrografens magnetofondel. Därvid upptagas
ljuden på ett magnetiserbart band, som är fäst vid kanten av en
cirkelrund skiva och som passerar två magnethuvuden. Med den rotationshastighet skivan har vid inspelning inträffar efter ovannämnda
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2,4 sek. en radering av överskjutande, tidigare inspelade delar av
talprovet. Så fort man fått med det sista av det som skall analyseras,
har man att slå över till avspelning. Genom att spektrografen också
är försedd med högtalare, kan man nu — efter att ha skruvat upp
dennas förstärkare — omedelbart avlyssna det inspelade. Har inspelningen lyckats, kan den egentliga analysen vidtaga.
Vilken analysform som skall väljas beror på vad man är »ute efter».
Språkljudens karakteristiska deltonsområden (formanter i vid mening) äro kanske bäst åtkomliga genom analys 1b, kompletterad med
2a eller 2b för enstaka avsnitt.1 Analys 1 b (i viss utsträckning även
la) tillåter mätning av ljudens kvantitet. Vad intonationen beträffar
står analys la (sämre 1 b) till förfogande. Slutligen lämnar analys 3
(a eller b) upplysning om den fysiska intensiteten uttryckt i dB (decibel). Intensiteten kan även i någon mån utläsas ur graden av svärtning i tid-frekvens-spektrogrammen.
Själva registreringen sker på ett särskilt preparerat papper (teledeltospapper), som före analysen viras runt den registreringstrumma,
som sitter upptill på spektrografens mekaniska aggregat. Trumman
har gemensam axel med den förutnämnda skivan med tonbandet.
För att påskynda analyseringen kan skivan, och därmed även trumman, bringas att rotera med betydligt högre hastighet än vid inspelning. (Analystid för ett fullständigt spektrogram ca 5 min.) Med ett
enkelt handgrepp föres den elektriska skrivpennan intill papperet.
Pennan är i basändan fäst vid en hållare, och denna är i sin tur uppträdd på en gängad ledstång. Även hållaren är gängad, men invändigt
och på sådant sätt, att dess gängning griper in i ledstångens endast
vid pennans framförda läge. Då ledstången står i remförbindelse
med skiv-trumaxeln, kommer ledstången att rotera i konstant förhållande till trumman, och hållaren med pennan (i framfört läge) fås
så att kontinuerligt röra sig uppåt. De inspelade signalerna ledas från
avspelningshuvudet via vederbörligt filter till skrivanordningen, där
de elektriska impulserna ge upphov till en starkare eller svagare
gnistbildning mellan pennans spets och papperet, varvid det senare i
varierande grad svärtas och en spiralgående skrift med mycket lång1 Formantanalys kan även ske medelst analys la, som ger F, (grundtonen)
för de tonande talljuden.
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sam stigning framkommer; efter ett varv är höjningen längs den vertikala frekvensskalan 15 p/s.
Vid spektrografering av typ 1 enl. ovan sker filtreringen från lägre
till högre frekvens, vid dylik av typ 2 (sektionstagning) däremot från
högre till lägre, alltså från 8000 p/s längst ned på papperet till 0 p/s
längst upp. Detta har den praktiska följden, att man på samma
registreringspapper kan få med såväl ett tid-frekvensspektrogram
som (ett mindre antal) sektioner. Härvid förutsättes, att analys 1
avbrytes vid någon lämplig frekvens, t. ex. vid 4000 p/s, varpå sektionstagning från detta periodtal och nedåt till 0 p/s vidtager. Detta
är det korrekta förfaringssättet vid analys av vokalformanter, då
de viktigaste av dessa för samtliga vokaler visat sig ligga lägre än
4000 p/s.
Sektionstagning kan givetvis icke ske utan föregående lokalisering
av det avsnitt som skall undersökas. Här är nu en föregående analys 1
tämligen oundgänglig, även om den icke behöver läggas på samma
papper. Om så icke sker, bestämmes analysavsnittets läge med hjälp
av den med siffror försedda nedre flänsen på trumman. Trummans
övre yta är längs periferin försedd med en rad hål. Efter lägebestämningen insättes en liten metallstav i det hål som befinner sig närmast
mitt för det ställe genom vilket snittet skall läggas. En vid skrivanordningens ram fästad strömbrytare vrides därefter om, så att en
från denna utgående kontaktarm kommer i fjädrande beröring med
metallstaven varje gång denna vid trummans rotation passerar förbi
armen. Vid varje sådan kontakt utlöses en elektrisk impuls vid pennans spets, som därvid ritar ett längre eller kortare jämntjockt streck
alltefter den större eller mindre energi som filtrerats vid motsvarande
frekvensnivå. Skillnaden i intensitet mellan minimalt och maximalt
utslag är ca 35 dB.
2. Problemet kunde i spektrografisk belysning.
Vår uppgift var (jfr ovan s. 32) att, om möjligt, på spektrografisk
väg bestämma ljudkvaliteten i första vokalen i de tolv kunde som
ingå i talprovet. Det blir här fråga om s. k. formantanalys.
Tidigare experimentell forskning har visat, att flertalet vokalljud
kunna väsentligen definieras genom angivande av två övertonsområden, formanter (i inskränkt bemärkelse), kallade y, och F2. Med
hjälp av tidigare framlagda data rörande svenska vokalers typiska

VADSBOMÅL

43

formanter kunna vi göra en jämförelse med de data vi erhålla ur provet.
I ett nyutkommet arbetel har docent Fant vid Tekniska Högskolan
i Stockholm bl. a. lämnat uppgifter rörande svenska vokalers akustiska struktur. Han ger bl. a. särskilda formantvärden för en väl vald
försöksperson (dåv. fonetikdocenten 0. Gjerdman; riksspråk på nyköpingsbasis) samt genomsnittsvärden för en grupp på 7 mani. fpp.,
flertalet dock ej närmare beskrivna med hänsyn till dialektfärgning.2
Ett utdrag ur nämnda arbete återges här som referenstabell. Ljuden
äro o (som i rått), u (rutt), e (för, förr). Det av Fant begagnade »tekniska alfabetet» (som onekligen har vissa företräden) har här utbytts
mot landsmålsalfabetet. I tabellen ingå värden på grundton, betecknad F0, och fyra formanter. Dessutom ger Fant de olika frekvensernas ljudstyrkenivå, L ( = level), uttryckt i dB.
I min här redovisade analys har först samtliga kunde spektrograferats enligt typ 1 b upp till 3000-4000 p/s. Därefter har sektionering
(2b) utförts, i flera fall genom olika avsnitt av samma vokal (närmare
k och närmare n). Ett exempel på dessa spektrogram med sektion
ges i Fig. 2.3
Av tekniska o. a. skäl få vi här begränsa oss till en grovbestämning
av ifrågavarande korta u, varvid sektionerna studeras med hänsyn
till formanttopparnas lägen på frekvensskalan.
I det här återgivna sonagrammet (Fig. 2) avseende 1098 km med
transkription enligt 3:e versionen ser man först längst upp (dvs.
längst t. v., om sonagrammet hålles så, att sektionens nollinje blir
baslinje) ett »berg». Dettas mitt har en frekvens omkring 200 p/s.
Under optimala omständigheter i övrigt skulle detta tal kunna antagas vara en ovanligt låg F1-frekvens. Då emellertid en viss störning
(»brum») förelegat (vilket framgår av tid-frekvensspektrogrammet),
måste vi här iakttaga särskild försiktighet. I analysprotokollet — se
tabell s. 26 — har denna låga frekvens därför satts inom parentes.

1 Fant, Gunnar, »Acoustie Analysis and Synthesis of Speeeh with Applieations to Swedish». Ericsson Technies No. 1, 1959. (Tabell s. 62 f.)
Jfr a. a., s. 58.
3 Det till denna undersökning hörande spektrogrammaterialet förvaras
Landsmålsarkivet i Uppsala.

4 — 599101 Svenska Landsmål 1960

44

C. WITTING

Att det dock måste röra sig om en förhållandevis låg F, i detta fall,
kan man försäkra sig om genom en särskild analys av störningen.1
I det aktuella sonagrammet kunna vi härnäst iakttaga en andra
lägre upphöjning med uppsplitsad toppkontur. Exemplet är lärorikt
såtillvida, att det upplyser om de svårigheter man ofta måste brottas
med vid bestämningen av formantfrekvenser. Formantberget bildar
en platå, från vilken fem ungefär lika höga småtoppar sticka upp. Vi
välja av statistiska skäl den mittersta av dessa och avläsa frekvensen
1000, vilken betecknas som F,.
En ytterligare formantanalys synes icke vara nödvändig. Vi finna
ju ur referenstabellen, att F, och F4 icke röra sig så karakteristiskt
vid jämförelse mellan olika vokaler som F1 och F2. Eljest ger sonagrammet en F3 vid ca 2250 p/s och en F, vid 3250 p/s.
Med särskild hänsyn tagen till F2-frekvensen 1000 kunna vi nu bestämma första vokalen i 1098 kunde som ett a, eftersom denna vokal
ligger närmast till vid jämförelse med normalvärdena i referenstabellen.
På samma sätt som här skett för kunde nr 9 ha F, och F, erhållits
för de övriga elva. Resultaten ges i bifogad tabell, s. 26.
Några anmärkningar till denna tabell.
Högre formanttoppar motsvarande antagen F1 ha tagits som säkrare än de låga omkr. 200 p/s. I ett fall föreligger det intressanta förhållandet att endast en formanttopp finnes inom det område där man
normalt har att söka F1 och F2. Det är det femte kunde det gäller.2
Det låga värdet, 650 p/s, hänför vokalen ifråga närmast till å-ljuden,
ehuru ljudet faller rätt långt utanför den vanliga vokaltriangeln (se
1 En sådan sektion föreligger också i hithörande material (kunde nr 1, första
spektrogrammet). Dess kontur uppvisar toppar vid ca 125 och 225 p/s, varefter den faller rätt brant till nollnivån i sektionen. Om brummat tänkes subtraherat från den aktuella sektionen, kommer en F/ omkr. 350 eller 400 p/s i
dagen, knappast högre; den når således ej upp till den normala frekvensen nära
500.
2 Förekomsten av dylika nen-formant-vokaler» är sedan länge känd i den
akustiskt-fonetiska litteraturen, ehuru fenomenet ej synes ha uppmärksammats
så mycket i elementära framställningar. Av konventionella skäl bör man icke
beskriva det som sammanfall av F, och F2 utan som dominans för endera, beroende på frekvensläget. Se f. ö. Fant, G., Den akustiska fonetikens grunder.
KTH, (stencilerad) rapport nr 7 (Stockholm 1957), spec. s. 14.
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en sådan i Fants »Acoustic Analysis etc.», s. 77). Som specialfall får
man kanske också betrakta nr 4 och 7 i tabellen, där visserligen F,
ligger vid 800 p/s, som är betecknande för o, men där den låga Fl
drar ljudvärdet i riktning mot o (i viss mån »förbi» det slutna å-ljudet).
Denna dragning åt annat ljud har i kolumnen för framsektionerat
värde markerats med >. Vi ha andra fall av dragning i nr 1, 10 och
11. Slutligen bör om nyssnämnda kolumn sägas, att den innehåller
tecknet g (»åtta med grop»), vilket här står för ett vokalljud liggande
i centrum av den akustiska triangel som bildas med vokalerna o, ii och
8 som hörnpunkter.
Gå vi så till kolumnen för auditiv notering, möta vi här återigen
tecknet g. Vid tredje avlyssningstillfället fick det stå för »ljus variant»
eller »icke-å», medan o användes för kort å-ljud som vanligt. Självfallet föregicks formantanalysen av den auditiva noteringen.
I en särskild kolumn har till sist ett försök gjorts att ange graden
av felbedömning. Utgående från det som nyss sades om den tredje
avlyssningen (vilken alltså var en typisk ja-eller-nej-undersökning)
har här den akustiska analysens »icke-å», dvs. rt, s och g, alla satts
lika med den auditiva analysens g. Ett klart bedömningsfel föreligger
då i nr 7, där ett å-ljud, t. o. m. ett mörkt sådant, uppfattats som ett
ljusare ljud, ett »icke-å». Som halvt fel vill jag betrakta noteringen g
i de fall då den akustiska analysen verkligen visar att ett å-ljud med
dragning åt det ljusa hållet förelegat. Att version 1 och 2 äro mera
felbehäftade än version 3 framgår klart av de ovan (s. 33) lämnade
uppgifterna. Felbedömningen i version 3 är 2/12 = 17 %.
Därmed är den instrumentella kontrollen i detta fall (kunde-problemet) avslutad.'
Exkurs med anledning av det instrumentella beskedet
Vid en återblick på texten finner man, att de olika nyanserna för
första vokalen i kunde visa en fördelning som antyder ett progressivt
assimilatoriskt beroende av närmast föregående vokal. Relationen i
fråga anges i följande tabell.
1 Med ett förstklassigt material skulle man eventuellt kunna tänka sig en
fortsatt, mer i detalj gående formantanalys. Man önskar sig vid undersökningar
av detta slag data rörande den talandes ljudproducerande hålrum m. m., dvs.
uppgifter rörande ljudkällornas volymer, mynningar osv.
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Vokalen närmast
före kunde

Kvaliteten på u:et i kunde
S:a
Mörk (o)

Ljus (8, g, '11)

Främre
Bakre

2 (0)
4

4 (6)
2

6
6

S:a

6 (4)

6 (8)

12

Som bakre vokal har här räknats även det »centrala» vokalmummel
som möter i ett par obetonade å som omedelbart föregå k:et i kunde,
nr 2 och 7 (?), se förteckning över spektrograferade fraser.
Då man erfar, att båda de fall som visa kombinationen främre +
mörk i själva verket närma sig kombinationen främre + ljus, frestas
man åter bakom en växling i ljudkvalitet antaga en tendens liknande
den vi ovan ansågo oss möjligen kunna skönja bakom fördelningen av
mörkt och ljust a i vissa substantivs ändelse i best. form. Tendensen
skulle här vara den, att u:et i kunde erhåller ljus kvalitet, då närmast
föregående vokal är en artikulatoriskt främre vokal, men eljest företrädesvis får mörk kvalitet.
En reservation måste genast inläggas med hänsyn till det föga omfattande materialet. Indirekt stöd för antagande av tendensens närvaro torde ges av det (för mitt öra) tydligt palatala uttalet av k i
184-5 åtti kor. Här är fråga om en velar konsonant, vilken som bekant
gärna rättar sitt artikulationsområde efter föregående och följande
vokals tungställning. Ett annat exempel är den subtila stigande diftongen för å:et i 1159-60 med rågen me 4' gan, vilket fall räknats hit,
då även det bakre r:et ju är en velar (här något palataliserad) konsonant. Slutligen har jag lagt märke till en vokalharmoni in nuce för de
många obetonade ändelse-e som texten innehåller. Ex.: 30, 78 »buler»,
1072 »blöter» ha ö-haltigt vokalmummel, medan 614 »tammer», 765
»liner» ha ä- eller e-haltigt sådant. Här synes åter (liksom beträffande
ovannämnda ändelse-a) läppartikulationen i stamvokalen hävda sig
till och igenom ändelsevokalen.
Mot bakgrunden av dessa iakttagelser är det rimligt att antaga, att
såväl den korta första vokalen i kunde som det tidigare omtalade
ändelse-a:et i hästarna, tiden, harven m. fl. åtminstone i viss mån
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regleras av föregående vokals artikulation. Ytterligare forskning är

emellertid nödvändig för ett fullständigt klarläggande av de iakttagna växlingsfenomenen. Lämpligen bör väl därvid formantanalys
brukas i större utsträckning än vad som här skett.
4. Intonationen enligt spektrogram.
Tid-frekvens-spektrogram tagna med smalt filter (45 p/s) erbjuda
som nämnts möjlighet att studera grundtonens varierande höjd.
För denna uppsats ha 13 stycken dylika spektrogram tagits, se lista
över registrerade partier nedan. De 7 första ha även intensitetskurva
upptill.
Lista över partier som spektrograferats med smalt filter
(och amplitudregistrerats)
och se den fluguslingen den (6-10), smalt filter, amplit.
hon var sån så hon la' larver (11-17), smalt filter, amplit.
larver och det är genom det se de f... (17-25), smalt filter, amplit.
hade fått såna däringa bulor ko- (26-31), smalt filter, amplit.
bulor korna som de kalla' då (30-35), smalt filter, amplit.
ja de var så förskrämda s- (249-54), smalt filter, amplit.
de ju satte de dem för harven (686-92), smalt filter, amplit.
de de sprang åt skogen varevelig ko (203-9), smalt filter.
var till att ta i då å- (292-8), smalt filter.
så det blev stora stora hål (446-51), smalt filter.
det var ett elände att tämja dem (497-503), smalt filter.
så förfärligt tjocka s'att (795-8), smalt filter.
-å (hm) går de bet (851-5), smalt filter.
Tydningen av spektrogrammen kan lämpligen utgå från en jämförelse mellan det tidigare behandlade 1 b-spektrogrammet (Fig. 2)
och det här givna exemplet på 1 a-spektrogram med amplitudkurva,
Fig. 3.
I Fig. 2 framträder grundtonsvariationen (intonationen) såsom en
tätare eller glesare vertikal streckning inom de tonande ljudens avsnitt.
Tätare = högre grundton, glesare = lägre grundton.
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I Fig. 3 däremot ser man samma fenomen som en skillnad i den
horisontella streckningen. Här betyder tätare streckning lägre grundton, glesare således högre.'
Sålunda se vi bl. a., att orden allt och lass i Fig. 2 erhållit lägre F0
(grundton, i forts. förkortat gt) än de flesta av de andra orden därstädes. I själva verket skulle man vid en tydlig registrering kunna underkasta ett spektrogram av bredbandstypen en mätning enligt E. A.
Meyers kända (omstänclligare) metod.
I Fig. 3 åter kunna vi strax avläsa intonationen i stort: — hade fått:
hög — fallande — låg, såna: låg — hög, däringa: tonen faller i där- och
ligger sedan relativt lågt fram till början av nästa ord, bulor, vars
första stavelse företer en uppåtbuktande tongång, medan dess andra
stavelse stiger svagt. Den sista registrerade stavelsen, ko-, visar ett
fallande förlopp.
Denna grova analys av ifrågavarande registrerade textstycke kan
nu jämföras med den auditiva återgivningen i transkriptionen. Där
tilldelades båda stavelserna i hade medelhög ton, fått lågton, såna
båda stavelserna medelhög ton, däringa alla tre stavelserna lågton,
bulor första stavelsen medelhög ton, andra stavelsen låg med avslutande stigning.
Om den akustiska registreringens hög sättes lika med den auditiva
analysens medelhög och låg är lika med låg, kan jämförelsen utformas såsom i diagrammet nedan (vari m = medelhög, 1 =låg):
Akus L. 1
Audit T

/
\
ha- da /-cizi so- na dg- rig- a bli\-- Ja,. kg2
3
I

4
5
7
8
910
Diagram för jämförelse mellan akustisk och auditiv tonkurva.

11 -

På grundvalen av detta diagram kan en värdering av den auditiva
analysens riktighet genomföras. Härvid kan en felaktig lägeangivelse
såsom i stavelse nr 4 värderas med 0,5 felpoäng och en felaktighet beträffande en tonrörelses riktning (t. ex. uppåt i stället för nedåt) värderas med 1 felpoäng. Den senare typen av fel saknas i ovanstående

1 Den varierande tjockleken på dessa mer eller mindre vågräta linjer anger
skiftningen i ljudets intensitet.
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exempel. Däremot föreligga halva fel i stav. nr 2, 4, 10 och 11, summerat 2,0 felpoäng i hela partiet. Alltså: 2 fel av 11 möjliga — felbedömning: 18 %.
En genomgång av de övriga tolv intonationsspektrogrammen (för
vilken här ingen utförlig redogörelse lämnas) visar ungefär samma grad
av felbedömning som den i ovanstående analys. Det bör tilläggas, att
den akustiska analysen stundom försvåras i energisvaga avsnitt, där
naturligtvis också den auditiva analysen blir mycket osäker. I brist på
jämförelsematerial kan jag givetvis icke yttra mig om i vad mån min
intonationsanalys med örat kan anses vara god eller dålig sedd från
en genomsnittlig prestation. En felbedömningsprocent som den ovan
angivna kan förefalla hög vid första påseendet. Men det är säkerligen
realistiskt, om dialektforskare vid studiet av auditiva intonationsangivelser räknar med en ganska hög felprocent. Att de icke heller
böra ta alla instrumentellt vunna resultat för gott, är något som
kanske också bör sägas. Alla bearbetningar, schematiseringar (såsom
den akustiska intonationskurvan i diagrammet ovan), »genomsnittskurvor», tecknade »enveloper» i sektionsanalys o. dyl., måste ju betraktas som andrahandsdata, där ofta vissa »förbättringar» medvetet
eller omedvetet kommit att införas. Där reglerna för dessa ordnande
ingrepp äro klart formulerade och givna, kan man väl sluta sig till det
underliggande råmaterialets beskaffenhet.
Som torde framgå av diagrammet ovan kommer en grov återgivning
av den instrumentella registreringen rätt nära den auditiva melodikurvan. I själva verket lämnar den akustiska kurvan redan här ett
noggrannare besked och skulle därför kunna vara tillräcklig.'
Emellertid är det möjligt att öka exaktheten i analysen av intonationsspektrogrammet.
1 Kanske är denna grova metod lämpligast vid intonationsundersökningar i
större skala, då det knappast är troligt att undersökningar i stil med E. A.
Meyers komma att bedrivas i framtiden. Möjligt är att den kända Grätzmacher—
Lottermoserska tonhöjdsskrivaren kommer att konkurrera med sonagrafen
som instrument vid F0 -undersökningar. Mingografens snabba registrering gör
detta instrument mycket attraktivt, men det instrumentella resultatet måste
underkastas en särskild bearbetning för att melodikurvan skall bli synlig. Om
Grötzmacher—Lottermosers apparat se Martin Kloster-Jensen, Die Erleichterung der instrumentellen Worttonforschung durch Tonhöhensehreiber. Studia
Ling., XI, nr 2 (1957), s. 70-77.
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Den finare metod det nu gäller utgår från det välkända akustiska
förhållandet att en klang innehåller harmoniska deltoner, dvs, toner
som i frekvens ligga på lika avstånd från varandra och att detta avstånd är bestämt av den lägsta tonen, grundtonen (gt). Eftersom det
just är gt:s lägen och rörelser som ange intonationen, inriktas analysen
på att finna denna tons varierande svängningstal. Genom att frekvensskalan är ganska hopträngd, blir en direkt mätning från nollinjen
uppåt ej särdeles exakt. Härtill kommer att gt i spektrogrammen
ofta är rätt svagt framträdande. Den diffusa registreringen gör slutligen sitt till att man föredrar att bestämma gt-frekvensen indirekt
med hjälp av klangens högre deltoner.
I spektrogrammet Fig. 3 uppvisa samtliga vokaler men även i
någon mån nasalerna och likvidorna, särskilt det tjocka l:et i bulor,
den akustiska struktur som utmärker klanger.
Vid närmare betraktande visar sig i flertalet fall deltonsstrukturen
mer eller mindre upplöst vid de högre frekvenserna (ca 3500 p/s och
däröver). Här inmänger sig tydligen ett vad deltonernas förhållande
beträffar oharmoniskt ljud, bullerljud av bruskaraktär. Detta är ett
ovälkommet inslag i spektrogrambilden, men kan finnas i ljudet från
början. Ju högre upp vi kunna följa, dvs, räkna, deltonerna, desto
noggrannare besked om gt kunna vi erhålla.
Om vi nu börja med det mörka a-ljudet i hade, se vi en händelsevis
kraftigt markerad gt-linje. Med hjälp av frekvensskalan erhålles vid
direktmätning en frekvens på omkring 150 p/s, om man, som här skett,
mäter på mitten av linjen. Om vi fortsätta med indirekt mätning
(och då först flytta oss ett par hundradels sekunder in i vokalen på
grund av den otydliga registreringen alldeles vid dess början), så
kunna vi räkna till sju någorlunda tydliga deltoner, inklusive gt. Vi
avläsa mitt för den sjunde linjens mittersta parti frekvensen 1150
p/s. Divideras detta tal med deltonens ordningstal, erhålles gt:s
frekvens: 164 p/s.
Eftersom gt, att döma av de högre deltonerna, i stort sett ligger på
samma höjd genom hela a:et, övergå vi till nästa vokal, vokalmumlet
i hade. Här ger deltonsbilden, som redan påpekats, upplysning om en
fallande tonrörelse, vilket motiverar en mätning dels i början, dels i
slutet av vokalen. Dessvärre är de flesta högre deltonerna ytterst
svagt registrerade, varigenom den indirekta analysen här måste utgå
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från ett betydligt lägre ordningstal. Alldeles i början synas egentligen
bara de två lägsta deltonerna. En ungefärlig gt-bestämning ger
400 : 2, dvs. 200 p/s. Något längre in, ungefär i vokalens mitt längs
tidsaxeln, kan återigen sjunde deltonen användas, och gt blir också
där 200 p/s. Det föregående värdet är sannolikt något för lågt. I vokalens slut ha högre deltoner åter försvagats så mycket att endast andra
deltonen kan användas; resultat: omkring 150 p/s. Ju högre deltonsdivisor, desto noggrannare gt-värde.
Den tredje vokalen i spektrogrammet, å:et i fått, får alldeles i början
gt 160 p/s (divisor 5), i slutet 112 p/s (div. 4). Tydligen har tonen
sjunkit i absoluta frekvenstal ungefär lika mycket i denna vokal som
i den föregående. Att fallande ton verkligen föreligger i å:et, kan man
nog också se i spektrogrammet, ehuru en egendomlig darrning i förra
hälften av ljudet bryter kontinuiteten i deltonernas mönster.
Beskrivningen torde vid detta laget ha gett en så god föreställning
om den indirekta gt-bestämningen, att ytterligare exemplifiering
kunde vara onödig. Emellertid erbjuder tongången i bu(-lor) ett exempel på sådana fall, då en analys på fler än två punkter kan anses välmotiverad. Den »konvexa» tonkurvan, som är speciellt tydlig i 4:e
och 5:e deltonen, förestavar en gt-bestämning inom vokalen på åtminstone tre punkter (början, mitten, slutet). Då det här emellertid
rör sig om första stavelsen av ett gravisbetonat ord, kan det synas
lämpligt med större noggrannhet, dvs, tätare fördelning av mätpunkter på tidsskalan. Vissa avsnitt tillåta en tämligen hög divisor.
En svårighet möter likväl i ljudavgränsningen. Som bekant griper
ofta det ena språkljudet in i det andra genom s. k. koartikulation, och,
som man med syntetiskt tal lyckats visa, är den auditiva identifikationen av många konsonanter (särskilt klusiler och nasaler) ofta förankrad i de angränsande vokalernas speciella formantböjningar.1
Särskilt besvärlig ställer sig avgränsningen av likvidorna gentemot
vokalerna. I förevarande fall är det sålunda praktiskt taget omöjligt
att utpeka det avsnitt där g:et slutar och det tjocka l:et tar vid, jfr
den kontinuerliga övergången från a till ii allt, Fig. 2.
1 Se något närmare härom hos B. Malmberg, »Nyare fonetiska rön och deras
praktiska betydelse». Nordisk tidskrift för dövundervisn., nr 2, 1957, i sht s. 70
ff., med hänvisn. till den viktigaste amerikanska litteraturen. Se även ovan
citerade arbeten av C/. Fant.
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Vi ha i varje fall att räkna med en relativt lång ingångsfas för l:et.
Det blir en ren konvention, om vi här ansätta konsonantens början
vid den punkt där den vokaliska formantstrukturen definitivt börjar
upplösas, vilket sker efter ca 20 hs, räknat från vokalens uppbyggnad i b-explosionen. Som en särskild hjälp kan här amplitudkurvan
användas. Denna uppvisar i detta avsnitt (bul-) först en hög topp,
därefter två något lägre toppar; det är vid den andra av dessa vi
konventionellt ansätta konsonantens början. Med en mätning vid var
femte hundradels sekund fås följande serie av gt-frekvenser i den
första vokalen i bulor: 1. alldeles vid början: 160 (div. 5), 2. 175 (10),
3. 175 (10), 4. 110 (5), 5. 100 (5; gt svag).
Det punktvis uppmätta förloppet kan insättas i ett diagram med
den linjära frekvensskalan utbytt mot den musikaliska, efter den
mänskliga hörseln avpassade tonskalan (de olika musikaliska tonernas
frekvenstal kunna lätt erhållas ur något tabellverk). Med en dylik
skala (a' = 440 p/s) blir ovanstående tongång närmast som följer:
e—f—f—A—G.
En trepunktsmätning av andra vokalen i bulor, ca 9 hs lång, ger:
1. i början 90 p/s (5), 2. efter 5 hs 140 (5), 3. vid slutet 113 (3). Detta
blir i notangivelser: Fiss—ciss—A.
Det framkomna resultatet kan jämföras med den grova akustiska
analysens resultat i diagrammet ovan och naturligtvis också med den
auditiva tonkurvan därstädes. Tydligen är det auditiva intrycket av
det dominerande högre tonläget i första och det lägre i andra stavelsen
i gravisordet (bulor) riktigt. Ordmelodin för ett tämligen slumpartat
valt gravisord är därmed instrumentellt fastslagen. Då denna inte
anmärkningsvärt avviker från rspr.-normen, kunna vi i fortsättningen
nöja oss med att anföra endast en ytterligare bestämning.
Vi analysera nr 9 fluguslingen i fem punkter: 1. början av första
vokalen: 200 p/s (5), 2. slutet av densamma: 100 p/s (3), 3. andra
vokalen: 200 p/s (5), 4. tredje vok.: 200 p/s (10), 5. fjärde vok.: 256
p/s (9). En jämförelse med den auditiva transkriptionen är rätt upplysande. Här har ordets första vokal lagts högt, andra och tredje
lågt, fjärde medelhögt. Det är uppenbart, att det auditiva resultatet
grovt återger melodiens gestalt, icke de absoluta förhållandena. Då
det också i det större satssammanhanget rör sig om ett uthörande av
tonala relationer, förefaller det mig vara helt oriktigt, att i efterhand
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»korrigera» den auditiva kurvan efter de absoluta måtten. Det är mot
bakgrunden av antagandet att allmänmänskliga hörselillusioner
präglat min tonala transkription som jag icke i ett enda fall ändrat
denna efter det instrumentella beskedet.
Vi återvända till ordmelodin och betrakta några akutord.
Kanske är det i Fig. 3 avbildade däringa ej tillräckligt framhävt,
då det står adjektiviskt framför bulor. Den auditiva noteringen har
dock »huvudtryck», ej »bitryck», och vad som ev. saknas i ordets intonation i jämförelse med dess isolerade form torde vara den avslutande
höjningen (jfr ovan E. A. Meyers genomsnittskurva för akut i Mariestad: relativt högt läge i andra stavelsen), vilken genom tonal anknytning kan ha uppgått i det följande gravisordets första (»starka»)
stavelse. Vi inskränka därför analysen till första stavelsen, där,'
Vokalen är ca 10 hs lång.2 Vi mäta i början, mitten och slutet och
erhålla: 1. 150 (10), 2. 135 (10), 3. 125 (10).
Således ha vi här en fallande tongång i akutens första stavelse. I
början synes gt sjunka hastigare än i senare delen av vokalen.
Fig. 3 ger också första stavelsen av ordet korna. Vi avläsa omedelbart en fallande tongång. I de fem övriga betonade akutorden i
spektrogrammen återfinnes samma fenomen i fyra fall: 17 larver,
692 harven, 207 skogen, 500 elände, medan det femte, 796 förfärligt,
icke har denna fallande gt i sin betonade stavelse, utan en tydlig
stigning. I transkriptionen har jag för de tre stavelserna i sistnämnda
ord ansatt lägena låg, låg, hög. Det bör tilläggas, att ordet sannolikt
har en särskild emotionell intonation just här; expressiviteten framkommer även i de ovanligt långa /-ljuden (det första av dessa är dock
otydligt registrerat med hänsyn till bruset). Å andra sidan kan man
inte påstå, att expressivitet alltid ger omvänd akut-intonation,
eftersom vi ha ett »normalt» tonfall i 500 elände, som också uttalas
med eftertryck.3 — Jag är därför inte alldeles obenägen att med Ek1 Faktiskt föreligger dock en lätt höjning av tonen i andra stavelsen jämförd
med tonläget i slutet av den första.
2 Med uteslutning av den vokaliska ingången till r:et.
3 En ren förväxling av ordaccenterna kan inträffa i enstaka fall. Ordet 688
satte har enligt spektrogram (smalt filter, nr 7) den för akuten karakteristiska
fallande tongången i första stavelsen. Jag har noterat grav accent men medelhögt läge för både vokalerna. Som en förklaring skulle man här kunna peka på
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blom anta två slags akutaccent i vbm. Att den fallande tongången i
akutordens första stavelse dock är det vanligare förefaller troligt,
åtminstone för vår sagesmans vidkommande.
Redan i avsnittet om beteckningssätt påpekades existensen av
markant tonrörelse inom samma stavelse. Exempel härpå ges i nr
451 hål och 855 bet, vilka spektrograferats med smalt filter (nr 10 och
13 i listan). Följande data ha erhållits:
nr 451: å:ets längd ca 34 hs (obs. 1-övergången oräknad). Mätt från
vokalens början med 5 hs mellanrum fås gt-frekvenserna: 114 (7),
114?, ?, ?, 100 (4), 150 (7), 175 (10), 160 (5).
nr 855: e:ets längd ca 28 hs. Mätning som tidigare av gt: 100 (3), 140
(5), 200 (5), 245 (10), 200 (3), 150? (2).
Vi se i båda fallen en längre stark stigning av gt, följd av en kortare
brant sänkning. En jämförelse med den auditiva tonkurvan visar,
att den branta sänkningen i bet icke noterats (uppfattats?) men att
det akustiska och det auditiva resultatet eljest stämma rätt väl
överens.
Den påfallande tonhöjningen i dessa båda och andra liknande enstaviga ord synes, åtminstone till en väsentlig del, kunna återföras på
emotionell intonation. Utan tvekan inlägger sagesmannen stor förtrytelse i de meningar vari 451 hål och 855 bet ingå.
5. Anmärkning rörande amplitudkurvan i sonagram.
I det föregående ha uttryck som starktryck och bitryck använts,
merendels med någon form av lätt reservation gentemot termerna i
fråga. Nyare fonetiska undersökningar, särskilt på anglosaxiskt håll,
ha påvisat det oriktiga i att återföra den s. k. expiratoriska accenten,
»betoningen» eller »trycket», på den akustiska intensiteten enbart.
Vad som för den talande kinestetiskt kan förnimmas som ett ökat
tryck, t. ex. vid stämbanden, kan akustiskt svara mot en kombination av större ljudstyrka, ökad ljudlängd och högre grundton.
Då sonagraf ens amplitude display återger den samlade fysiska intensiteten inom frekvensområdet (0-8000 p/s), innebär detta, att kurvan
också innehåller formanternas intensitet. En jämförelse mellan amplitudvärdena för två vokaler, av vilka den ena auditivt framstår som
starkare accentuerad än den andra, kan således icke ge direkt besked
den föregående avbrutna frasen gick de ju, vars tonala frasering kan ha dröjt
kvar i det omedelbart följande satte de dem.
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om deras olika tryckaccent, såvida de icke händelsevis ha samma formantbyggnad, ha samma fonetiska kvalitet, t. ex. båda äro a-ljud.
Fig. 3 har ett gott exempel, ordet däringa. Intensiteten är störst
för a:et, något mindre för ä:et, minst för i:et. Auditivt uppleves dock
ä som starkare än i och a. Amplitudkurvan ger närmast en bild av de
tre vokalernas olika specifika energi (eller »sonoritet»). Under sådana
förhållanden kan man givetvis icke direkt utläsa tryckaccenten ur de
olikheter i utslagen som denna registrering uppvisar.

Sammanfattning och slutord
Med anläggande av tidigare uppställda kriterier på västgötamål,
vadsbomål och sockenmål inom sistnämnda dialekt har ett talprov
av en i Lyrestad boende äldre man, S., befunnits äga drag, som binda
det till Vadsbo härad och där snarast, ehuru osäkert, till Fägre —
den socken, där sagesmannen är född och vistats till fjorton års ålder.
Vid avlyssningen av det på grammofonskiva inspelade talprovet,
vilket redovisas i fonetisk transkription och i översättning, uppstod
hos avlyssnaren-författaren tvekan rörande sagesmannens uttal av u i
kunde. 1 dialekten skulle detta uttalas med kort å-ljud. Vidare inställde sig osäkerhet beträffande noteringen av det ändelse-a, t. ex.
i hästa »hästarna», tia »tiden», jura »djuren», som i dialekten skulle
uttalas med mörkt a-ljud (a). I det senare fallet kunde, efter upprepad avlyssning, en växling mellan mörkt och ljust a-ljud fastställas. Avlyssningar ha utförts vid två (för vissa detaljer tre) skilda
tillfällen och noteringarna i de båda versionerna ha jämförts.
En tendens kan möjligen skönjas hos S., nämligen att föredra
mörkt -a efter rundad stamvokal, ljust efter orundad, men materialet
är litet (14 ord). Beträffande kunde ansågs en instrumentell kontroll
nödvändig, innan en fortsatt diskussion av växlingens villkor kunde
anses lönande.
Det instrument som använts vid kontrollerna har varit en ljudspektrograf av typ sonagraf. Denna apparats väsentligare funktioner
beskrivas, varpå följer en formantanalys av de tolv kunde som utgjorde ett problem vid avlyssningen. Analysen har skett med s. k.
sektionstagning med brett bandpassfilter.
De genom akustisk analys erhållna vokalvärdena jämföres med de
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hörda, varvid en »felbedömning» (på 17 %) har kunnat påvisas. Efter
den instrumentella kontrollen har de faktiska vokalvärdena för u i
kunde visat sig vara fördelade på ett sådant sätt, att en påverkan
från omedelbart föregående vokal i satsen verkar trolig: föregående
främre vokal har ofta gett ljusare kvalitet, dvs, en längre fram belägen tungartikulation, för det kritiska vokalljudet.
Bland övriga iakttagelser vid den auditiva analysen visade sig en
gentemot rspr. avvikande sats- och ordmelodi förtjäna uppmärksamhet. I transkriptionen har förf, över orden inlagt en intonationskurva
enligt ett av honom utarbetat system. Denna hörda kurva har på ett
flertal punkter kontrollerats instrumentellt, varvid tämligen god
överensstämmelse mellan akustiskt och auditivt kunnat påvisas
(personligt jämförelsematerial saknas ju dock). »Godheten» har i sin
omvändning uttryckts genom procent felbedömning enligt ett visst
system.
Särskild mätning av grundtonen» höjdläge har utförts för några vokaler. Härvid har tretton spektrogram tagna med smalt filter tjänat
som underlag, och grundtonens frekvens beräknats efter högsta tydligt registrerade harmoniska delton. Som ett tecken på noggrannheten
i frekvensangivelserna har deltonens ordningstal (»divisor») satts
inom parentes efter grundtonens svängningstal.
Vanligen synes tonen falla i första stavelsen i akutord (och stiga i
den andra). I ett av sju undersökta akutord stiger dock tonen i första
stavelsen, vilket sannolikt kan sammanföras med emotionell intonation, ett begrepp som även tillgripits vid kommentaren av den i några
enstaviga ord iakttagna och instrumentellt bekräftade starka stigningen. Gravisord förete ungefär samma tonala mönster som i riksspråket.
I arbetet diskuteras för övrigt de problem som intolkning och normalisering ger upphov till vid varje avlyssning. En i språket obevandrad avlyssnare gör andra intolkningar än den infödde, men han
kan också eventuellt höra fonetiska detaljer som lätt undgå den senare. Normalisering av två typer har urskilts: 1. åt riksspråket, och
2. åt en förmodad dialektnorm. Hur en normalisering åt det ena eller
andra hållet skulle kunna påverka transkriptionen har visats med
orden här och där, sådana som de föreligga i talprovet.
Förf, har demonstrerat några av de möjligheter den moderna ljud-
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spektrografien ställer till förfogande för dialektfonetiken. Med hjälp
av någon allmänt vedertagen referenstabell för formanter, intonationer m. m. synes det görligt att i framtiden skänka beskrivningen av
dialekter och individuella uttal den enhetlighet man ytterst eftersträvat men ej tidigare kunnat uppnå.

Resume
Utilisant des criteres dejå proposes pour la elassifieation des dialeetes
de Västergötland et des idiomes loeaux de Vadsbo, territoire le plus septentrional de cette provinee, nous avons analyse un 6chantillon du parler
d'un vieillard, n6 å Fägre majs habitant, dös sa quatorziöme annee, å
Lyrestad, toutes les deux localites (Stant paroisses de Vadsbo.
L'echantillon, enregistre sur un disque sonore, a Må analyse auditivement et transerit å deux oceasions toutes Aparees. Apres une comparaison des deux versions et une analyse auditiva renouvelee il s'est montr6
que plusieurs traits phonetiques, n-Arne les plus d6cisifs du point de vue
clialectologique, varient selon les conditions de Paceent et des sons de
Pentourage. Majs il y a aussi beaucoup d'h6sitation dans notre transeription; sans aueun doute, il s'agit trös souvent des consequences inevitables
de Pinterpretation et d'une sorte de normalisation.
Notre transeription definitive contient plus d'exemples de [e] (6criture
phonetique d'IPA) que de [o] qu'on attend de trouver dans les douze
kunde (= pouvait) du texte. La briövete de la voyelle cliseutee (le u bref)
rend toute analyse auditive tres difficile. Voilå une situation oh on a
besoin d'un contrele instrumental.
Nous venons de presenter les possibilit6s d'investigation phonetique
que nous off re le speetrographe type Sona-Graph. Puis nous avons donne
notre analyse des formants (F, et F2) des u mentiormes. Les phrases contenant le mot kunde ont 6te speetrographikes avec un filtre large (300
v.d.) et «sectionnees». Les r6sultats obtenus par im traitement de ees
seetions confirment en gros nos observations par Poreille. Une methode
nouvelle permettant Pappr6eiation num6rique de Pexactitude auditive
a 6te decrite; dans le ess actuel la notation deinitive des u etait inexaete
å 17 %. — Le timbre de cet u semble varier selon la position linguale
(anterieure ou posterieure) de la voyelle qui preeede dans la chaine par16e; majs il n'y a id qu'une tendance, dont le fondement statistique est
encore assez faible.
D'une maniåre semblable nous avons controfile, å l'aide du spectrographe, notre transeription quant å l'intonation, le filtre employe etant
du type ä bande etroite (45 v. d.). On sait que la hauteur du son fondamental peut se caleuler en niesurant la frequenee de quelqu'un des har-
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moniques, dont le nornbre ordinal est connu. Parmi les donnees acoustiques nous avons fait remarquer que, dans cet 6chantillon, raccent
nomme aigu ou accent 1 est descendant dans la syllabe accentuee, tandis
que la prononciation suiSdoise centrale (la langue normale) ne connait
qu'un aigu montant dans le cas analogue. L'autre accent du mot, grave
ou acc. 2, ressenible plus h celui de la langue normale.

Hedenvinds debutroman och dialekt
AV KARL-HAMPUS DAHLSTEDT

Till de flesta svenska författare i nyare tid, som i någon påfallande grad har använt folkmål i sin diktning, löper trådar från
den vetenskapliga dialektforskningen. Eller omvänt. Flödena av
uppslag och uppmuntran har ibland runnit åt bägge hållen.
I den självbiografiska boken »Med rallarkärra mot dikten» (s. 153 f.)
har Hedenvind vittnat om sitt möte med Adolf Noreen:
Där satt ingen mindre än den gamle språkmästaren professor Noreen,
blid och vänlig. Han hade läst något av mig och funnit några dialektord,
som han gärna önskade få närmare förklaring på. . . . Jag hasplade ur
mig och tolkade många uttryck för honom. Och det var han, som uppmanade mig att icke tveka lägga in goda dialektord i min diktning,
där sådana kommo till sin fulla rätt.
Men allt är icke bra för alla. Jag hade redan fått en del påpackningar
för mina dialekter, och eftersom jag icke kunde skriva allenast för sådana, som intresserade sig för slikt, drog jag dock småningom in tyglarna
på fålen.
Vi skulle råkas mera, fast det blev aldrig.

Bilden av Noreen stämmer med den som hans nu redan åldriga
akademiska lärjungar brukar ge av den store upsaliensiske språkforskaren: vänlig, uppmuntrande, vidsynt och öppen för språkets
och språkvetenskapens alla sidor. Adolf Noreen hade själv börjat
sin bana som folkmålsforskare. Men han var ingen romantiker.
Typisk för Noreens rationalistiska språkriktighetssyn är uppmaningen att lägga in goda dialektord, där sådana kommer till sin fulla
rätt.
När Noreen råkade Hedenvind var han 70 år. Han dog kort
efteråt. Hedenvind var 45 år, hade givit ut »Orions bälte» (1924)
och skrev på »De förskingrades arv» (1926). Vad sammanträffandet
innebar eller inte för Hedenvinds litterära språk kunde vara värt
5 — 59153029 Svenska Landsmål 1960
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att utröna. Som han själv tillägger gick Hedenvind också i denna
fråga sin egen väg, stolt och självständig som den jämte han är.
Om man jämför antalet folkmålsord i Hedenvinds olika böcker
genom årtiondena (de finns excerperade av framlidne läroverksadjunkten Jean Berglund på Landsmålsarkivet i Uppsala), finner man
att de inte visar en tydlig trend. De växlingar som kan iakttas
förefaller i stället att omedelbart och entydigt hänga ihop med
böckernas art, d. v. s. den skildrade miljön. De jämtländska sagorna
och romancykeln om skogsindustriens genombrottsår, som kom ut
1950-52, ligger i toppen. Men också de allra första böckerna är
rika på folkmålsord.
Hedenvinds litterära alstring är omfattande. En uttömmande
undersökning av dess språk och stil skulle kräva åtminstone en
diger avhandling. Hellre än att stjäla grädden av alla mjölktrågen
har jag valt att dricka ur ett enda, det första och nedersta på
trågpinnhyllorna.
Hedenvinds debutroman »Ur en fallen skog» (1910) fyller i år
50 år. Den är jämnt 30 år yngre än sin upphovsman — i tryck. I
manuskript har den en betydligt längre historia, som Hedenvind
har skildrat i förordet till folkupplagan 1941. Liksom Gorkij låg
Hedenvind på den tiden vid akademien i luffarhotell, skogskojor
och anläggarbaracker. Det kan ha sitt intresse att studera hur han
skrev svenska drygt 15 år innan han råkade Adolf Noreen och 46
år innan han med en röd nejlika i frackslaget promoverades till
hedersdoktor i Uppsala. Ett sådant studium har minst tre syften,
invävda i varandra: att kasta ljus över den personliga bakgrunden
till Hedenvinds litterära alstring, att undersöka folkmålets roll som
stilmedel för Hedenvind när han stod vid början av sin författarbana, och att belysa dialektords allmänna uttrycksvärde inom ramen för det svenska riksspråket.
»Ur en fallen skog» bär spår av att den började skrivas redan
under 1800-talet. Kärlekstragedin mellan Jonas Grelsson och Malin
Torkelsdotter målas i nattsvart, och bokens handling mynnar ut
i en rad knalleffekter, på ett vis som känns främmande för 1960talets romanläsare och väl också gjorde det för de mer framskridna
bland 10-talisterna. Däremot är romanen inte »valhänt skriven»,
som jag påstod en gång (Studiekamraten 1949: 10-12), utan ännu
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läsvärd och fängslande, tack vare sitt friska och starka språk, sin
sociala skärpa och sina fullödiga och väl avvägda natur- och folklivsskildringar.
Författaren till »Ur en fallen skog» är en ännu ung man, som
har förvärvat sig en stor livserfarenhet. Full av kroppslig och andlig
kraft skildrar han människor och miljöer som han hyser sympati
för, skogsindustriens genombrott i hans egen hembygd. Den sociala
tendensen är varm och ärlig som ett handslag. Enstaka gånger slår
den över i bitter ironi, som t. ex. i skildringen av hur skogsinspektoren
och prästen låter sin gamle kumpan Grels' gård gå under klubban:
Men vid det runda bordet i kammaren sutto Jan och prästen i livligt
samtal. Även de hade tömt en djup skål för Grels gård och voro rätt
glada.
Jan utvecklade sina planer — att slå hela landet under sitt välde —
hur han sedan skulle grassera som en varg i en fårhop. Åt dessa ord
nickade prästen och slog över dem några bibliska vederkvickelser. Han
framhöll att detta folket var idel getter, värda den lön de fingo.

Måttfullhet och balans har varit Hedenvinds dygder sedan han
började skriva. Som många författare förr och senare inleder han
i »Ur en fallen skog» ofta nya avsnitt med naturskildringar. Men
här dröjer inga 1800-talskulisser kvar i hans berättarkonst. Hedenvind, som ofta arbetat och sovit ute under bar himmel, är fackman i ämnet. Hans natursinne har en rationell förankring.
Väderlekens och stjärnrymdens skiftningar är för Hedenvind alltid meningsfulla (jfr Lars Furuland i Studiekamraten 1953: 11):
Den vackra sommaren, som lovat så mycket, hade jämmerligen utbytts av en ovanligt rägnig och tung höst. Ulliga moln hängde mot bergen, och kråkorna kraxade och flögo oroligt av och an längs ängame.
Flyttfåglarna drogo mot söder, och sjön började visa oroligt skum, ty
en fuktig och kall vind blåste västerifrån. Ute vid holmame gungade
svarta och nytj ärade båtar, ty det var höstfiske — och på näset höll en
och annan bonde på med att plöja.

Naturskildringarna i »Ur en fallen skog» vätter ofta mot arbetsskildringar, och i dem når romanen i mitt tycke sina höjdpunkter.
som dokument ur svensk arbetshistoria och som litteratim
Över bärgen i öster tittar dagsranden upp. Det är töväder och vällt.
Från vattnet höres dån av rullande timmer — yxhugg i skogen och skä-
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rande sågljud. över allt pinglors klang och hästars frustande. Och var
ögat ser, mötes det av glänsande nyhugget timmer på åsar och i myrkanter. 0. e. v.
Framställningen av en vacker arbetsdag i skogen med timmeravverkning och tumning stramas i fortsättningen åt. Allvaret, spänningen och yrkesskickligheten kommer till tals:
Utför bärget går det med himmelens fart. över varje krök drar olyckan sin svans, men det går bra, bjällran slår kärt mot hästens bringa,
han frustar, håller emot det tunga lasset allt vad han orkar, men kastas
som en boll mellan vägkanterna. Körkarlen parerar kälken med fötterna,
medan han lindar tömmarne om sina handskbeklädda händer och sträcker dem som fiolsträngar. Och det tunga lasset kommer skumpande som
en ilsken tjur utför bärget.

Romantekniken i Hedenvinds debutbok är inte påfallande modern.
De rent berättande avsnitten dominerar. Dialogerna är rättframma
och innehåller ofta långa repliker. Också monologer i direkt anföring förekommer. De »mumlas», vilket antyder att den unge författaren inte har känt sig helt nöjd med den framställningsformen.
Till tekniken hör vidare tjuvlyssnare:
— — — en dräng, som en natt kommit från höstskogen och gått
förbi sätem, hade sett hennes irrfärder, och även hört henne tala vådligt
illa om Torkel, den yngre. Det skulle ha legat en väldig betydelse i varje
ord —

Indirekt anföring är visserligen rätt sällsynt i »Ur en fallen skog»,
men den kommer till användning både för inre monologer och högtalade dialoger, t. ex. inspektor Jans ensamma skräckscen under
vindfällenas stora natt resp. den olycksvarslande ordväxlingen mellan Filosofen, Domkapitlet och Honom en söndagsförmiddag i
timmerkojan.
Dold anföring (erlebte Rede) möter enstaka gånger för att återge
en inre monolog, t. ex. i scenen där Jonas Grelsson går från sätervallen:
I det samma hörde han människoröster uppe från brinken och såg
dit. Det var främmande som kom i solnedgången — en lång, mörk herre
och ett spänstigt fruntimmer i följe med en lapp; — — — Tycktes vara
fint folk; och båda flickorna mötte dem utanför stugan. Kvinnan lade
handen över ögonen och såg utöver landet, där älvar och vattendrag tit-
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tade upp här och var i dalame. Hon utbrast helt bedårad i lovord över
allt hon såg. Och mannen med det svarta hakskägget undervisade henne
som ingen främling skulle kunnat. Säkert var han ock bekant i trakten,
emedan han hälsade på Malin, som svarade och log.
Jonas Grelsson såg då, att mannen var turisten herr Plan — — —
Detta stildrag är likväl föga utvecklat i Hedenvinds debutroman.

Att Gustaf Hedvin Eriksson, son till hemmansägaren Erik Håkan Gustafsson och hans hustru Juliana Mickelsdotter, som pojke
talade och tänkte på bygdemål måste man ta för givet, eftersom
han växte upp under 1880- och 1890-talen i allmogemiljö i en avlägsen nordsvensk inlandsbygd. Dialekten i hans födelsesocken Alanäs var nordjämtska, en inte fullt legitim dotter till det fornåldriga
Strömsmålet, eftersom en stor del av Alanäs liksom grannsocknen
Tåsjö i Ångermanland i sen tid koloniserades av invandrade finnar. I synnerhet under senare år har folkmålet i Alanäs dessutom
rönt starka inflytanden från ångermanländskan inom den folkrikare
Tåsjöbygden. Hedenvinds far var född i Tåsjö och växte upp i
Avasjö i Dorotea inom Åsele lappmark, där i huvudsak samma folkmål som i Tåsjö talades. Modern var däremot barnfödd på Högnäs
(eller Gubbhögen) inom Alanäs, och eftersom Hedenvind framlevde
sin barndom på morfarsgården är det naturligt att han — som oftast
sker i språkens värld — tillägnade sig uppväxtmiljöns språkform.
Att så verkligen var fallet fick jag på ett överraskande vis bekräftat, när jag sommaren 1948 besökte Tåsjö för att uppteckna
folkmål och traditioner.
Som sextonåring rymde Hedenvind hemifrån och åkte i styggväder och tungföre skidor norrut över landryggarna till sin farfar
Gustaf Håkansson, som då bodde i Varesåsen (eller Nordanås) i Vilhelmina. Han stannade i en gård i byn Karbäcken, och fällde inför
husmoderns varnande förmaningar den innebördstunga repliken: Dä
ä no tjöre belene hänne 'Det finns nog tjärad uthållighet här (hos mig)'.
Att yttrandet citerades på jämtska av en berättare som själv
använde ångermanländskt Tåsjömål talar för dess äkthet. Min sagesman hette Henrik Bäckström, f. 1871, och händelsen inträffade i
hans barndomshem.
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Samme Henrik Bäckström följde mig sedan till en annan gård
i Karbäcken, där en kusin till Hedenvind vid namn Gustav Jakobsson bodde. »Att dopnamnen är lika beror på att de har samma farfar», upplyste Bäckström. Den mycket gamla sedvänjan —
man kan belägga den redan på runstenar — att uppkalla äldste
sonen efter farfar och äldsta dottern efter mormor, har alltså levat kvar fram till våra dagar i dessa bygder.
I Gustav Jakobssons gård hamnade vi i det stora köket. Medan
jag upptecknade folkmål efter husmodern, försvann min följeslagare
i tysthet. Jag återfann honom i salen, där han tillsammans med
husets vuxne son satt fördjupad i långa genealogiska utläggningar,
som utgick från de första finnarna i Tåsjö och Alanäs. Samtalet
antog ofta formen av en ordväxling, i vilken den yngre parten
likväl hela tiden visade tillbörlig aktning för den äldres insikter.
Vad jag bevittnade var helt enkelt hur bygdens eget historiska
kunskapsstoff — Hedenvinds urkälla — traderades.
Naturligtvis rådde inte bygdemålen »grunnen alene» inom Alanäs, Ström och Tåsjö ens i Hedenvinds barndom. Det kristna läsoch predikospråket förstod alla, även om de inte talade det. Därtill
kommer att framför allt vissa genrer inom den folkliga berättade
litteraturen, t. ex. undersagorna och legenderna, såsom folkmålsoch folkdiktsforskaren Herman Geijer har framhållit, framfördes i
en högtidlig riksspråklig eller starkt riksspråksfärgad talart. I detta
avseende föreligger utan tvivel en viss likhet med folkvisespråket,
fastän folkprosans språk är mindre utforskat. Hur språkformen
dessutom kunde växla mellan olika berättare kan studeras i August
Bondesons »Historiegubbar på Dal».
Ännu i dag är Hedenvinds talspråk norrländskt färgat. Han
talar inte dialekt — om man i det ordet lägger innebörden bygdemål — utan ett riksspråk av regionalt ursprung, som skarpt bryter
av mot talspråket i Stockholm, där Hedenvind nu bor. Att närmare
avgöra vari det norrländska består är inte så lätt ens för en övad
upptecknare — av en särskild orsak: Hedenvind berättar så bra
att åhöraren ständigt fängslas av innehållet och glömmer formen.
År 1956 spelade Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala in
Hedenvind på ljudband. Talsituationen var ledig och obesvärad.
Det inspelade materialets främsta värde ligger uti att det kan
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läggas till grund för en undersökning av förhållandet mellan Hedenvinds berättarstil i tal och i skrift.
När jag lyssnade på inspelningen för denna uppsats, överraskades jag av den talandes starkt högspråkliga böjningsformer. Sådant
vokalbortf all (apokope) i tvåstaviga ordslut, särskilt verbformer,
som är typiskt för inlandsdialekterna i västra Ångermanland och
norra Jämtland, lade jag alls inte märke till. Hedenvind säger
bodde, levvde o. s. v. Men också i andra ställningar, där vokalbortfall
(apokope eller synkope) är typiskt för folkmålen i stora delar av
norra och mellersta Sverige och delvis allmänt också i ledigt rikstalspråk inom samma område, använder Hedenvind oftast långformer, t. ex. hannlade, landade, kämpade; snickare; trallaren, stenen,
i växling med kämpa', trallarn, sten'. I obestämt flertal av svaga
femininer uttalar han vidare genomgående o, inte e, t. ex. kulor,
vittror, veckor, lådor, men i bestämt flertal ofta e, t. ex. låderna,
skinnbyxerna. I bestämt ental av neutrala ord behåller han t-et,
t. ex. förtitalet, valvet (ej -tale, valve), men i bestämt flertal lägger
han till ett -a, t. ex. djurena, ordena.
Ifråga om ordböjningen talar Hedenvind alltså mer högspråkligt
än till och med bildade stockholmare av en äldre generation gör
i dag. Hans avvikelser gäller i stället den rena ljudläran. Tjockt
1 i vissa ställningar kan man höra tätt inpå Stockholms knutar,
t. ex. hos infödda Uppsalabarn. Det överraskar därför inte att
råka detta svenskans och norskans gemensamma folkliga kännemärke hos Hedenvind. Mer påfallande är vokalförkortningarna
framför konsonantgrupper i böjningsformer, t. ex. levvde, lösstes,
åckte, i st. f. levde o. s. v., ett väst- och nordsvenskt dialektdrag som
hos riksspråkstalande bara brukar slå igenom i enstaka ord, t. ex.
höckt 'högt'.
Det som slår mest i Hedenvinds tal, som ger det dess tydligt
regionala färg, är ordtrycket och ordtonen (accentueringen). De
är typiskt norrländska. Familjenamn sådana som Bro'ström, Ma'lmgren och Sö'derlunn uttalar Hedenvind genomgående med akut
accent; likaså ka'lle och vä'ckelsen. I främmande ord betonar han
ofta första stavelsen mot bruket i den centrala rikssvenskan, t. ex.
O'rions bä'lte. I vissa sammansättningar lägger han däremot på
norrländskt vis huvudtrycket på den senare sammansättningsleden,
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t. ex. pli stå'r, påsto'g, prediksto'len„ makalö's. I vissa andra mångledade sammansättningar drar Hedenvind åter tillbaka det starka
bitrycket från slutleden till mellanleden: kce llkäillvatten, ttennstilckask,
ssolmmarnatt (i st. f. kcellkällsvaitten o. s. v.). Med tryckets
omfördelning följer i sådana ord också en ändrad ordton. Detta
drag har jag bland riksspråkstalande särskilt iakttagit hos jämtar,
men det torde åtminstone i folkmålen förekomma också inom
andra norrländska landskap. Det bidrar till att ge talet en stort
böljande (peonisk) i stället för jämnt växlande (dipodisk) rytm.
Denna lilla analys, som helt har förbigått satsbyggnad, ordval'
och stil, tyder på att Hedenvinds nuvarande talspråk utgår från
rikssvenskt skrift- och lässpråk mer än från städernas och ämbetsklassens regionala rikstalspråk i norra och mellersta Sverige. I de
fall där skriften ger ledning följer Hedenvind ofta »bokstaven». Men
ifråga om vissa drag i uttalet, särskilt ljudlängden (kvantiteten)
och accentueringen, där skriften lämnar valet fritt, har han troget
bevarat drag ur sin barndoms bygdemål.

När Hedenvind skrev »Ur en fallen skog» måste han rimligtvis
ha varit djupare förankrad i Alanäsmålet och mindre hemtam i
riksspråket än nu. Men naturligtvis hade han redan då tack vare
sin omfattande beläsenhet, sina vandringar mellan olika arbetsplatser o. s. v. grundliga insikter i den senare språkformen. Därom
vittnar ju just debutromanen.
Tryckmanuskriptet till »Ur en fallen skog» var »mycket prydligt
och omsorgsfullt med en jämn, kraftig handstil och utan en enda
rättelse». Detta berodde inte bara, som Henning von Melsted trodde
(i förordet till 1. uppl.), på förstlingsförfattarens kärlek och omvårdnad. Hedenvinds debutbok hade levat och verkat som handskrift, innan den trycktes. Den »blev läst i kojor och baracker,
stundom även avskriven. Manuskriptet slets och solkades, jag måste
skriva om det många gånger.» (GHE i förordet till folkuppl.)
När en diktares språk i väsentlig mån avviker från den vanliga
skriftspråksnormen råkar han lätt ut för förrädiska tryckfel, i synnerhet om han är debutant och ovan vid korrekturläsning. Jag
har förgäves sökt spåra upp tryckmanuskriptet till »Ur en fallen
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3
9
4

aggorna, forsvågorna, 149 171
»buförningen», flyttningen (till fäbodarna), 158
bettmalcare, båtbyggare, 12 49
bettämne, båtvirke, 14
bärgfoten, nedersta delen av tvär bergssluttning,
142

B
B
B

D

I
B

D irekt
anföring

Folkinälsord i »Ur en fallen skog».
(Siffrorna hänvisar till sidor i 1. uppl. 1910.)

Indirekt
anföring

skog». Däremot har jag sett andra tidiga manuskript av Hedenvinds hand, som gör skäl för Melsteds karaktäristik.
Även om sättaren sålunda hade klara och rediga skrivark framför sig, utan ändringar och tillägg, måste den som ger sig i kast
med folkmålet i »Ur en fallen skog» av nyssnämnda skäl ständigt
räkna med att han — avsiktligt eller oavsiktligt — har felat.
Ännu i folkupplagan, som likväl är satt efter en tryckt text, kan
man hitta nya tryckfel, t. ex. kapitelrubriken »En hävtråd tillbaka»
med hävtråd i st. f. härvtråd. Därtill kommer de ändringar, som de
i jämtskan okunniga Henning von Melsted och förläggaren Axel
Holmström kan ha gjort sig skyldiga till.
»0, jag ville se den lärde mannen — hi, hi, hi! när killingarne
skola 'klippas',» säger Malin om herr Plan, som har börjat driva
getavel uppe i fjällen. Allt tyder på att klippas här är fel för
kipplas 'sätta en liten pinne (ett bett) i munnen på killingar för
att hindra dem att dia'. Jag har själv inom Ströms socken upptecknat kippel kinan i just den betydelsen (jfr Rietz' dialektlexikon
s. 321b).
Sådana typiska folkmålsord, som saknas i Svenska Akademiens
ordlista (9. uppl.), men är kända från Hedenvinds hembygd i norra
Jämtland eller närliggande nejder, utgör det mest slående dialektinslaget i »Ur en fallen skog». Hedenvind sätter dem ibland inom
citationstecken, men oftast utan. De möter både i den rena berättelsen (eller relationen), förk. B, i indirekt (medräknat dold)
anföring, I, och i direkt anföring, D. En del ord förekommer flera
gånger, ibland i skilda framställningssätt. Orden uppräknas och
förklaras i följande tabellariska översikt.
0
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Folkmälsord i »Ur en fallen skog».
(Siffrorna hänvisar till sidor il. uppl. 1910.)

.ce

»börd/öret», tryckfel för »bördträet»?, oket, 141
dagsranden, morgonrodnaden, gryningen, 96
eldpallen, den upphöjda eldstaden, 88 104
fargator, tryckfel för fägator?, kreatursstigar mel-

B
B
B
B

.p bo
0•
Ts •

Direkt
anföring
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lan gärdsgårdar, 12
fell, väl, troligen, 70
fjärdåring, fyra år gammal häst, 129
fjös(et), fähus(et), 24 149
gnarr, gnissel, knarr, 24
grantjålen, den täta granskogen, 31 31
»gångspänget», bron av spänger (över sank myr el.

I)

B
B
B
B
B

(I)
(I)
(I)

B

(I)

vatten), 31 51
»hep», drog hårt (efter andan), 40
hitktn hän, hit (åt det här hållet), 76 76
h,älgantäss, allhelgonadag(en), 77
hännähån och härhännähän, här, 76 76
höstskogen, tryckfel för håstskogen ?, sysslan att se

D
B
D
B

(I)

till el. hämta hem hästar på skogsbete, 36
jusom, som, liksom, 14
»justamänte», just, precis, 36
kallkällbäcken, bäcken med källvatten, 175
klaven (klavar), (kluvna) stockhalvor (t. ex. i lave

D
B
B

i timmerkoja), 88 88
»klippas», tryckfel för »kipplas», se ovan, 145
knak(a), med rak och vacker hållning, 18 21 145
kålland, område med tät skog (jfr grantjälen), 127
källoset, den °frusna öppningen vid en källa (på

D
B
B
B

(I)
(I)

myr el. is vintertid), 118
långledas, ha långtråkigt, 36
»Lånniga», tryckfel för »Lånninga», båtlänningen,

B
B

landningsplatsen, 19
lövbrånnorna, områdena med lövskog som vuxit

upp där skogseld härjat (el. skogen svedjats),
19 20 160
myrhals (mayrhals'n), avsmalnande »vik» eller »sund»
på myr, 75 86 127
oknytt, något övernaturligt, 37
omen ikring, tryckfel för oman ikring?, virrig, omtumlad, 93

B

(I)

B

(I)

D
D
D
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(I)

tl•d

B
oset, ---- källoset ovan, 129
B
rissmörja, salva mot engelska sjukan, 69
.
fuktig
däld
mellan
två
höjder,
76
»råk»,
skofoder, starrhö som nyttjas i kängskor i st. f. B

Indirekt
anföring

Folkmålsord i »Ur en fallen skog».
(Siffrorna hänvisar till sidor i 1. uppl. 1910).
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strumpor, 46 47
snärta in, tryckfel för snätta in?, (som hastigast)

brädan i båtstäv, 18
strömhuvudet, övergången från en sjö el. ett sel till

en ström el. fors, 169 171
•
stu/, ände, 102
»störiserna», bodstugorna (boningshusen på en fäbodvall), 35
såhänne, såhär, 76
tjälen, = grantjälen ovan, 32
tjälländ, tryckfel för tjälland, = källand ovan, 14
tullstocken, timmerstocken ur trädets toppände, 98
»tvet», stickor, spånor (att tända eld med), 26
»täve», (kännetecknande) lukt, 104
valknut(ar), oredig(a) el. dekorativ(a) knut(ar)?,
63 63 181
vidjeträlgarn,e, halsbanden (klavarna) av vidjor, 24
väderfast, förhindrad att resa av oväder, 91
välkväden, tryckfel för vällkväden?, uttryck som
ofta återvänder i en persons tal, 46
vällt, lyhört (om väder), 84 96
ålandet, terrängen längs älv el. å, 12 18
Summa 55 follanålsord (tjälländ oräknat)

B
B
B
B
B

(I)
I
I

B
B
B
B
B
B
B

(I)

B
B

(I)

42

4
( + 15)

(I)
(I)

•

titta in, 72
sommarfjöset, sommarfähuset, 21 162
»stamndraget», den trekantiga nästan vågräta tvär-

14

Hedenvind har naturligtvis inte ensamrätt till att sätta dessa
ord på tryck. Somliga av dem hör hemma i hans landsändas
regionala riksspråk och återfinns därför delvis i Svenska Akademiens ordbok och i Nusvensk ordbok av Olof östergren, men de
kännetecknas då ofta som »bygdemålsfärgade* resp. »landsdelsord»
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el. dyl. I åtminstone ett fall citeras ett ord just från Hedenvinds
debutroman: kallkällbäcken hos Östergren.
Typiskt för folkmålsorden i »Ur en fallen skog» är att författaren i övervägande utsträckning använder dem i de rent berättande avsnitten med riksspråklig ordform och stavning. De hänför
sig då som synes ofta till naturen eller den folkliga kulturen i
den skildrade miljön, t. ex. aggorna, båtmakare och hälgamäss. Men
en del ord har en allmän innebörd, t. ex. långledas, välkväden och
vällt.
Av de många folkmålsorden i de berättande avsnitten i Hedenvinds debutbok står en del i sådana sammanhang, att de utan
svårighet låter sig hänföras till en viss romanpersons tankar eller
känslor. Sådana fall har i ordtabellen utmärkts med (I), förutom
med B. Vi rör oss alltså här i det gränsområde mellan relation och
anföring, som med Staffan Björck kunde kallas »färgad berättelses
(Nysvenska studier 1949). En jämförelse mellan B-orden med och
utan (I) visar likväl att denna synvinkel knappast är relevant för
Hedenvinds del. De berättande avsnitten i »Ur en fallen skog» är
inte individuellt färgade som i Martin Kochs »Guds vackra värld».
I vilken utsträckning den dialektala egenarten hos ord utan
citationstecken var medveten för Hedenvind, när han diktade, kan
inte avgöras. Uppenbart är i varje fall att folkmålsorden, samtidigt
som de förmedlar en miljö, hör oupplösligt ihop med Hedenvinds
stil och berättarspråk. De tjänar inte — såsom ofta i 1800-talsromaner — som ett medvetet realistiskt eller komiskt stilmedel,
särskilt utnyttjat i dialogen. Många av de anförda folkmålsorden
måste för Hedenvind helt enkelt ha framstått som de bästa redskapen för hans tanke, i Adolf Noreens anda, därför att de saknar
motsvarigheter på riksspråk, t. ex. väderfast ech väl(l)kväde (Strömsmålets verfast och vellkve). Att i varje enskilt fall avväga denna
allmänna uttrycksfunktion mot den särskilda stilfunktion som ligger
i att ett ord anslår en folklig ton eller förmedlar en miljö låter
sig knappast göra.
Därtill kommer att ords och språkformers stilvärden, som jag har
utrett i ett annat sammanhang (Nysvenska studier 1959), är relativa, eftersom en författares språkliga bakgrund mycket sällan
sammanfaller med hans läsares. Den stilkonflikten skärps uppen-
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barligen i ett fall som Hedenvinds, där avståndet mellan författarens och de flesta nutida läsares utgångsmiljöer är stort.
I dialogpartierna i »Ur en fallen skog» kommer vissa folkliga
småord (adverb el. dyl.) till användning i dialektal form, t. ex. lett,
hännähän och såhänne. Här nyttjas dialektorden otvetydigt som ett
medel till dialogens stilistiska differentiering (varom nedan s. 20).
Att folkmålsorden absolut sett är färre i indirekt och direkt anföring
än i de berättande avsnitten måste emellertid ses mot de olika
framställningssättens relativa andel i romanen (varom ovan s. 8).
Ett par av folkmålsorden i »Ur en fallen skog» är inte kända
från Strömsmålet i norra Jämtland, men däremot från ångermanländska dialekter: snärta in (ång. snätte in) och omen ikring (ång.
ommanikring el. dyl.). En gång skriver författaren också »snytornct»
i st. f. snytena, men flera gånger snytet (inte snytan). Ordet är
femininum i Ångermanland och Västerbotten men neutrum i Jämtland och i riksspråket. Också hänn,ähän och såh,änne är ångermanländska ordformer. Huruvida dessa »angermannismer» är individuella
eller hörde hemma i författarens uppväxtmiljö kan inte säkert avgöras. De återfinns huvudsakligen i direkta anföringar av fjäskande
personer, som författaren uppenbarligen inte gillar (Per Persa och
Rödfiask). Det är därför mycket möjligt att granndialektens (Tåsjömålets) vändningar här nyttjas med nedsättande innebörd.
Åtskillnaden mellan folkmålsord och riksspråksord är långtifrån
skarp. Orden kavelbro, »mes» (att bära i), nattvaka (fågeln), nipa,
näverkunt och sel, som finns i Hedenvinds debutroman, står visserligen i nionde upplagan av Svenska Akademiens ordlista, men
uppfattas säkert ändå av de flesta nutida läsare som rikspråksord
med nordsvensk färg. I sjunde upplagan av SAOL (2. tryckn. 1903),
som gällde ännu 1910 när »Ur en fallen skog» kom ut, fanns bara
kafvelbro och nipa av dessa sex ord, och i åttonde upplagan (11.
tryckn. 1945) hade näverkont och sel införts, medan mes och nattvaka
ännu fick stanna utanför. Till dem som sålunda har bidragit till
att bredda rikssvenskans officiellt godtagna ordförråd hör i detta
fall Gustav Hedenvind-Eriksson. Hans språkliga självständighet
och djärvhet vid seklets början var större än vi 50 år efteråt
utifrån vår nutida språkkänsla omedelbart inser.
Ibland händer det också att ord som ännu lever friskt i vissa
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folkmål, t. ex. stammen 'båtstäven' och »jäva», d. v. s. gäva 'goda,
utmärkta', i Hedenvinds debutroman, från riksspråkets ståndpunkt
te sig ålderdomligt högtidliga.
På gränsen mellan riksspråk och folkmål ligger också de många
yrkestermerna inom timmeravverkningens och timmerflottningens
fackspråk, vilka i SAOL9 betecknas med skogsv. (= skogsväsen).
De är typiska vandringsord. Många av dem har antagligen följt
med skogsindustriens segertåg från Värmland till det norrländska
inlandet. Av romanmotivet följer att sådana termer är vanliga i
»Ur en fallen skog», t. ex. basväg 'huvudtimmerväg', bröt 'timmerbråte i flottled', drivning 'område där timmer avverkas', hakskaft
'båtshaksskaft', ledare 'timmerledare (vid flottning)', lunna '(med
häst) släpa fram och samla timmer vid basväg', posta 'stå på post
(vid flottning)', vrak 'ej godkänd timmerstock'. Av dessa ord saknades fem i SAOL. De tre som fanns med, drifning, posta och
vrak, avsåg säkert helt andra betydelser.
Till särprägeln i Hedenvinds litterära stil bidrar i hög grad också
hans nybildningar, i vilka orden knyts ihop till nya uttrycksfulla
och kärntunga sammansättningar, liksom rätveden i en trädstam
löper samman i ett masurvirke. Ur hans debutroman har jag antecknat skogdiger och vrånggift, vilka liksom hoppstor likväl kan ha,
funnits i äldre skriftspråk. Eldhärden i timmerkojan kallas fläskaltaret, offeraltaret eller bara altaret, en typiskt Hedenvind'sk symbol
för skogsindustriens mammonsdyrkan på skogsarbetarproletäremas
och det amerikanska fläskets bekostnad.
Att bilda sammansättningar ligger väl till för svenska språket
och särskilt för en sådan diktare som Hedenvind, som inte sedan
barndomen har varit insnörd i snäva riksspråksregler. Därtill kommer att de norrländska folkmålen gynnar sammansättningarna. Vid
ordfogningar av typen den svarta märren, d. v. s. adjektiv + substantiv i bestämd form, är komposita av typen svartmärren fast regel
i de flesta norrländska dialekter. Denna konstruktion är vanlig i
»Ur en fallen skog», både i berättelsen och i anföringar: brunrocken, gammalsnön, gråjackan, rödmössan, storbocken, stordiket och »storkoket»; jfr stankko jan. Nära intill denna typ sluter sig de sammansättningar med adjektivisk förled som också möter i obestämd form:
gammelhäst, gammalister, kallrök, långsäte, rödmynja och torrstock.
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Utanför ordvalet slår folkmålet inte igenom lika kraftigt i »Ur
en fallen skog». Liksom i sitt tal håller Hedenvind här i skrift noga
på de riksspråkliga ändelserna. I överensstämmelse med en nu föråldrad skriftspråkstradition använder han i bestämt flertal ändelsen
-arne i 2. deklinationen, också i gamla femininer såsom vikarne och
bodarne, men -orna och -erna i 1. och 3. deklinationerna. Undantagen med -arna, som är fler i folkupplagan än i originalutgåvan,
torde oftast bero på tryckfel.
Ålderdomliga drag i verbböjningen, som bl. a. möter i direkta
anföringar, är särböjningen i 2. person flertal: I han, I kunnen, i
ären, men ha ni, skola ni vid inversion, och konjunktivformer i både
presens och preteritum: lappen tige gärna, slikt yppe sig själv; låge
det bröt i ån. Ännu i sin senaste bok »Gismus jägares saga» (1959)
använder Hedenvind verbens flertalsformer vid plurala subjekt. I
nordjämtskan lever verbets flertalsböjning bara i imperativ.
Andra arkaiserande drag i Hedenvinds debutroman är bindevokalerna i fiskebörda, vargaskocken och getaherde, relativpronomenet
dem el. dyl. (näverskor, dem han, säkerligen gjort själv) och prepositionen å 'på' (sniporna å hans pjäxor), samt det ymniga bruket av
participiella satsförkortningar, t. ex. Framkommen till Sven for han
med sina långa, magra fingrar genom skäggkransen och hälsade. Som
dialektala drag hellre än som ålderdomligheter av skriftspråkskaraktär bör däremot bindevokalen -u- i stugubro och vattusån och
den rikliga användningen av adverbet ock uppfattas, eftersom bägge
företeelserna, om än med avvikande uttal (-e- resp. å el. åg), hör
hemma i norra Jämtlands folkmål.
I vissa avseenden, i synnerhet skriftformen, är Hedenvinds litterära språk alltså rotfast och gammaldags, även om hänsyn tas
till att debutromanen kom ut för 50 år sedan. Malmklangen i den
gamla svenska bibelöversättningen, de isländska sagorna i svensk
tolkning m. m., som fångade honom i hans barndom, släpper sent
taget. I andra avseenden är Hedenvinds litterära språk, som vi
redan har sett, däremot radikalt, d. v. s. självständigt och nydanande. Denna mödosamma men fruktbara kluvenhet mellan nytt
och gammalt kännetecknar som känt Hedenvinds hela samhällssyn
och livsåskådning.
Exemplen på dialektal eller allmänt talspråklig ordböjning är
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påfallande få i »Ur en fallen skog». Förutom i något enstaka ortnamn återgivet i sin folkliga uttalsform möter sådan böjning bara
här och var i direkta anföringar, främst i Rödfiasks tal (t. ex. s. 75 f.) :
best. sing. maskulinum myrh,als'n„ åen, sommarn, femininum koja
'kojan', neutrum bene, bolage, best. plur. neutrum barna, genitiv
hanses 'hans'. Dativen av djävlom, också i D, kan uppfattas som
nordjämtska eller som en religiöst färgad arkaism. Kompromissformer mellan folkmålets och riksspråkets böjning möter i best. sing.
femininum gångspångan och adj. femininum Utan, med -an i st. f. -a
i dialekten och -en i riksspråk.
De dialektala eller allmänna talspråksformerna i anföringarna är,
som redan antytts, inte jämnt fördelade mellan romanens olika personer. De förekommer framför allt hos Göran målare, Per Persa,
Rödfiask och Hans i Lia, d. v. s. fattiglappar, legodrängar hos skogsjobbarna eller gamlingar. Den nya tidens män, skogsarbetarna Domkapitlet, Filosofen, Professorn m. fl., talar skriftspråksfärgat riksspråk, instrött med yrkestermer, folkmålsord, kraftuttryck och enstaka regionala talspråksformer. Detsamma gäller om de unga fäbodflickorna Malin och Tora. En värmlänning bland timmerhuggarna bryter något på värmländska (s. 100 f.).
Den unge Hedenvind nyttjade tydligen dialektfärgat talspråk för
romandialogens individuella och sociala differentiering. Därvid följde
han ett redan i tidiga 1800-talsromaner utbildat tillvägagångssätt,
som knappast innebär en medveten nedvärdering av hans eget nordjämtska folkmål. Karaktäristiskt för dialogspråkets lägre lager i
debutromanen är nämligen dess allmänt lågspråkliga nordsvenskt
färgade kynne. Det saknar tydligt jämtska kännetecken.

Till allmogemålen hör på ett vis också ordstäven och de folkliga
talesätten, fastän de inte låter sig systematiseras och avgränsas
geografiskt lika lätt som grammatiska företeelser. I debutromanen
har jag streckat för tretton exempel på sådana folkliga visdomsord,
t. ex. »Lägsta gärdesgården är lättast att klättra över» och »Om
snön skall gå med käpp och stav, skall den visa sig före michaeli
dag». Två gånger står de som kapitelrubriker »En gång funnen
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— tio gånger bunden» och »Det som gömmes i snö, kommer
upp i tö».
Detta folkliga stildrag har Hedenvind hållit fast vid och berikat
genom åren. I synnerhet är det påfallande i hans senare alstring
från barndomsbygdens miljö. I hans nyaste bok »Gismus jägares
saga» lyder ingångsorden: »Tidig lyssnare får till sist långa öron,
hette det fordom.»
Typiskt för Hedenvinds bildspråk i debutromanen är dess fasta
förankring i hembygdens natur och folkliv. Bilder ur djurlivet
dominerar tydligt. När gubben Storm överraskar sin gumma med
ett hittebarn, liknas hon vid en trana:
Hon stod som fastnaglad vid tröskeln. Men slutligen satte hon från sig
mjölkstävan vid skåpet och smög över golvet lik en trana på sank mark,
framsträckande halsen och ständigt skjutande med ögonen.

Till bilderna ur folklivet kan räknas den om vindfällenas svåra år:
Men året är en halvsyster till 67 och tvingar till och med den bäste
in i bolagets nät.

År 1867 var det sista stora nödåret i Norrland.
Litterära bilder som inte på ett naturligt vis kan tänkas in i
den skildrade miljön är mycket sällsynta i »Ur en fallen skog»,
såsom i skildringen av thnmerflottningen:
Och Domkapitlet svor och kastade ut stockarne tillbaka i forsen ömsom med vrede och ömsom med hån, — Jonas Grelsson gjorde likaså.
Det låg något fängslande över detta arbete. Vid denna syn hälst under
den dunkla vårnatten, skulle en åskådare lätt ha kommit ihåg den sagolike Rolands vidunderliga kamp mot saracenerna.

Inte heller här är det emellertid fråga om en litterär schablon,
utan om en upplevd och originell liknelse. Som jag förr framhållit
(Studiekamraten 1949: 10-12) bevarar Hedenvinds bildspråk sin
anknytning till barndoms- och ungdomsbygdens natur och arbetsliv
också i senare romaner, som utspelas under andra väderstreck eller
i andra tidsåldrar.
6 — 59153029 Svenska Landsmål 1960
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Hedenvind var inte den förste som nyttjade folkmål i skönprosa,
inte ens i Norrland. Som jag har visat i min studie över folkmål
i rikssvensk prosadiktning med utgångspunkt från Sara Lidmans
Västerbottens-romaner (Nysvenska studier 1959) hade han många
föregångare. Vid tiden kring sekelskiftet blomstrade en norrlandsdiktning med framför allt ångermanländsk språkfärg. Men Hedenvind hade inte läst Olof Högbergs »Den stora vreden» (1906), när
han skrev sin debutbok. Däremot hade han, som vi såg, läst Rolandssången, och även Shakespeare. Inspektor Jan kallas på ett ställe
i »Ur en fallen skog» Shiilock, och Malin, som blir sinnessjuk när
Jonas drunknar, lånar drag av Ofelia.
I ett avseende, bruket av den dialektfärgade talspråksdialogen,
har jag antagit att Hedenvind i »Ur en fallen skog» har tagit intryck av den litterära tradition som under 1800-talet utbildades
ifråga om folkmålens användning i prosadiktning. Men i huvudsaken,
det dialektala och regionala ordvalet, står debutanten — så vitt
jag har kunnat finna — helt på egna ben. Han har på ett självständigt vis berikat det rikssvenska skriftspråket med egna folkmålsord och därmed vunnit inte bara äkthet och märg i miljöskildringen utan också vidgat sin litterära prosas allmänna uttry eksmöjligheter. Folkmålsorden är djupt förankrade, grundläggande, i
Hedenvinds litterära egenart. De möter också i böcker som i
rummet eller tiden utspelas fjärran från hans uppväxtmiljö. I urtidsromanen »Järnets gåta» (1921) har jag till exempel funnit femton
dialektala ord av typen agga 'forsvåg', snögiling 'snöby' och flökade
'trasslade'.
Under åren efter debutromanen har Hedenvind vidgat sin synrand. När han sedan vänder hem igen, finns ändå de stora utblickarna, det allmänskliga perspektivet, kvar — ofta såsom i >iJorms
saga» (1949) i symbolplanet.
Kännetecknande för Hedenvinds utveckling genom åren är samtidigt troheten mot utgångsmiljön, vilken inte minst kommer i
dagen i hans litterära språk.
Men Hedenvinds folkmål efter »Ur en fallen skog» måste bli en
annan historia.
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Källor: Biografiska och bibliografiska uppgifter har, när ej annat uppgives,
hämtats ur Örjan Lindbergers bok »Gustav Hedenvind-Eriksson» (1945). För
folkmålsorden har förutom lexikon, Landsmåls- och Folkminnesarkivets i
Uppsala samlingar från norra Jämtland och nordvästra Ångermanland utnyttjats. I ett antal kvistiga fall har jag dessutom rådfrågat folkmålsforskaren
fil. lic. Vidar Reinhammar, som är barnfödd i norra Jämtland. Den bäste sagesmannen, Gustav Hedenvind-Eriksson själv, får rätta mig i efterhand, eftersom
ovanstående är menat som en saklig hyllning på hans 80-årsdag 17/5 1960.

R4um‘
Le dialecte de Hedenvind et son premier roman par KARL-HAMPUS
DAHLSTEDT, Uppsala
Le romancier suädois Gustav Hedenvind-Eriksson, nä en 1880 dans la
partie nord du Jämtland, parlait certainement le patois dans sa jeunesse.
Il rencontra en 1925 le renommé philologue Adolf Noreen qui l'encouragea å se servir de mots dialectaux dans sa prose littéraire, bien qu'il
ait utilisä däjh, le dialecte de sa conträe dans son premier roman « Ur en
fallen skog » (1910). Ca roman porte encore quelques traits de la teehnique des romans du XIX' si6ele, majs avant tout, il se distingue par ses
descriptions vivantes de la vie forestiäre, par ses images bien observäes de
la nature du pays natal de son auteur, par sa tendance sociale accentuäe
aussi bien que par son style mesur6.
Aujourd'hui, Hedenvind parle une langue, qui dans de nombreux eas
est träs proche de la langue 6crite. Majs sur certains points, oh Portographe suedoise ne Bert pas de guide å une prononciation normale, c'est
dire pour la quantitä et l'accentuation, sa langue r6v6le encore son origine septentrionale. Son premier roman contient 55 mots dialeetaux, qui
ne sont pas encore autorisäs par la neuvieme 6dition du vocabulaire off iciel de l'Aeadämie Suädoise (de 1950). La plupart d'entre eux se trouvent
dans la relation pure du roman, mais on en rencontre ägalement dans les
parties du discours direct et indirect (y compris celles du style indirect
libre). La diffärentiation individuelle et sociale du dialogue est surtout
obtenue par une flexion propre aux dia1ectes du nord de la Suäde, majs
aussi, quelques fois, par une flexion ordinarie dans la langue parläe normale. Å ce point de vue le ~tant a suivi une tradition littéraire elejå
utilisäe par les romanciers su6dois du siäcle präcädent. Comme il arrive
souvent chez les auteurs « patoisants », la distinction entre dialectisme
et archalsme est quelquefois difficile å präciser dans le premier roman
de Hedenvind. Un mot ou une orthographe dialectal du point de vue de
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l'auteur, peut souvent 'etre saisi comme un archaisme de la langue (Serite
par les leeteurs d'autres provinces. La valeur stylistique de ces mots et
de ces formes est done ambigu, relative au milieu linguistique du lecteur.
Hedenvind se sert 6galement de måtaphores en usage chez les campagnards, et de leurs expressions proverbiales. Ces deux traits, ainsi que le
vocabulaire dialectal, sont originaux et essentiels du style littéraire de
toute l'ceuvre de ce romancier sutSclois, nAme dans les romans qui ont
d6pass6 son milieu natal pour atteindre im milieu beaucoup plus vaste.

Om det nordiska u-omljudet
AV GÖSTA HOLM

Ett av den nordiska språkhistoriens klassiska och mest debatterade
problem, u-omljudet, har ägnats en ny stor undersökning, denna gång
på bred dialektgeografisk grund. Gun Widmarks våren 1959 ventilerade doktorsavhandling »Det nordiska u-omljudet» tillför diskussionen
en mängd nytt stoff, delvis framlagt i en vidlyftig kartbilaga omfattande inte mindre än 24 nummer. Detta arbete kommer att för en
lång framtid bli en rik och av forskarna mycket utnyttjad källa.
Boken består — förutom av en inledning — av två huvudavsnitt.
Det första omfattar dels en lång rad enskilda studier rörande skandinaviska, speciellt norska', ord som belyser u-omljudsproblemen, dels
av en avslutande diskussion om omljudsvokalens fonetiska karaktär
och om dialektgeografiska problem, t. ex. u-omljudets utbredning i
Norden. Det andra huvudavsnittet behandlar den gamla frågan om
de omljudslösa formerna i de västnordiska öspråken; därvid ägnar
förf, sig inte bara åt isländska och färöiska utan också åt shetländska
och orkneynom.
Avhandlingen betecknas som del I. I den utlovade del II skall upptas problem bl. a. rörande yngre u-omljud och u-omljud i senmedeltida norska. Vissa oklarheter och ojämnheter i dispositionen torde
förklaras av att uppdelningen framtvingats på ett relativt sent stadium, då arbetet visade sig bli alltför omfångsrikt.
Av de i föreliggande del redovisade resultat, som författarinnan
anser sig ha kommit till, torde de viktigaste kunna sammanfattas i
följande tre punkter.
1 Huvudintresset i avhandlingen knyter sig till förhållandena i Norge, kartorna upptar södra och mellersta Norge jämte angränsande delar av Sverige,
och de enskilda artiklarna har norska uppslagsord. Betr. de sistnämnda kan
anmärkas att förf. använder Aasens ortografi, vilket gör ett något ålderdomligt
intryck, inte minst när orden står som kartrubriker. Det är ungefär som om en
norsk förf. i motsvarande situation skulle skriva sv. kvinna med qv.
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U-omljudet har varit mer eller mindre likformigt genomfört i
hela Norden, således även i de centrala sveabygderna, där spåren
nu är få: »Det äldsta tillstånd vi skymtar i fråga om u-omljudet vid
bortfallet u är ... ett även på östiordiskt område bevaratl omljud»
(s. 294). »I fråga om omljudsvokalens bevarande2 i sydliga och östliga
delar av Norden råder ... snarast endast en gradskillnad» (s. 293).
Omljudsvokalen har gått tillbaka till a; förf, hänvisar här till Hesselmans framställning i »Omljud och brytning». (Ytterst återgår teorin
som bekant till väsentlig del på 0. F. Hultman).
Förf:s huvudtes är att många östnordiska ord, som på nyssnämnt sätt blivit omljudslösa, har trängt västerut till Norge. Det är
enligt förf:s mening »odisputabelt, att de [dvs, de norska dialekternas omljudslösa former] har samband med och ytterst härrör från
svenskt område» (s. 297). Dessa former inordnar sig »bland de språkförändringar, som ägt rum under senare medeltid» (ib.). Flera norska
dialektgeografer, främst Skuleruds, Beito4, och Hoffs, har tidigare
påpekat det dialektgeografiska sambandet österut, men ingen har
yttrat sig tillnärmelsevis så kategoriskt som förf. Man har vanligen
tillerkänt danskan en stor, delvis avgörande betydelse för de omljudslösa formernas inträngande. (Beito talar s. 48 om »beinveges målgeografisk samband med austnordisk»).6 Vidare har tidigare forskare
framhävt den roll som inhemskt norska utvecklingar, t. ex. utjämningar inom paradigmen, måste ha spelat. Vissa norska vetenskapsmän, särskilt må nämnas Didr. Arup Seip, anser att vi här i stor utsträckning har att göra med rent inhemskt norska fenomen.7
1 Obs.

ordet. Förf:s tankegång och uttryckssätt är här inte fullt klara.
Resultatet av förf:s diskussion s. 292 ff. har föregripits på flera ställen
tidigare i avhandlingen, t. ex. s. 238: »Omljudet kan ... [vid ordet harg, harg]
konstateras i Norrland ... och i s. Sverige ... Däremellan går ett brett bälte,
där omljudet är försvunnet.»
3 Telemaa1et.
4 R-baygning.
3 Skjetvemålet.
Beito hävdar att de flesta exemplen med -a- finns i Nord-Norge och NordTröndelag.
1 Betr. innebörden i ordet »genuin» synes förf, betrakta en tidigt från Danmark invandrad form som inte genuin (s. 128), under det att gamla intränglingar från Sverige är genuina i Ostnorge. På annat sätt kan man väl icke för2
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3) I de västnordiska öspråken, isländska, färöiska, shetländska och
orkneynorn, finns fler eller färre exempel på omljudslöshet, där man
skulle vänta omljud. Förf. anser sig ha visat, att sådana former i
huvudsak är norvagismer. Dessa har spritt sig i den atlantiska övärlden genom den länge bibehållna kontakten med moderlandet Norge.
Jag skall nu granska dessa teser, men tar dem i en annan ordning
och behandlar först huvudtesen, som talar om den svenska expansionen västerut.

1. De omljudslösa formerna i Norge
Som ovan sagts består avhandlingens huvuddel av en rad studier
av enskilda ord. Vissa av dessa skall vi här behandla mer ingående
och börjar därvid med ordet
Hatt (s. 181)

I betydelsen 'hatt, huvudbonad' uttalas ordet i hela Norge hatt,
icke hott el. dyl. Den senare formen förekommer däremot i betydelsen 'huvudhår'. Formen hatt måste vara gammal i Norge, det framgår av ortnamn och av att redan den klassiska isländska sagolitteraturen uppvisar många belägg på hattr, f. ö. vid sidan av hQttr. Ordet
böjs som en mask. u-stam.
Det isländska hattr, h,Qttr avser bl. a. en sorts hättor sittande på
två olika slags överplagg, nämligen hekla och kufl. Dessa överplagg
kommer från England, det framgår av deras namn, vilka är lånade
från engelskan; jfr feng. /mede resp. cufle.1 Det förefaller ytterst
sannolikt att också den vidsittande hättan och dess namn i formen
hatt(r) har kommit till Norden från samma håll. Jfr meng. h,at.2 Att
stå förf:s uttalande s. 74 att hank är en genuin form (dvs, icke något dansktnorskt bokmåLsord i sydöstnorska dialeker). Det är ju förf:s tes, att omljudslösheten icke är ursprunglig i östnorge utan kommer från Sverige.
1 Betr. kufl är det formellt möjligt att även inlägty. kunnat vara långivare.
Om ordet se senast Thors »Den kristna terminologien i fornsvenskan» s. 178 f.
2 Om uttalet av detta ord råder något delade meningar bland forskarna.
Den vanligaste uppfattningen synes vara, att det ur fvgerm. å utvecklade feng.
ie omkr. 1100 återgått till å. Så K. Luick list. Gramm. der engl. Sprache I § 361,
R. Jordan Handbuch der mitteleng. Gramm. I § 32, Wright An Elementary
Middle Engl. Gramm. § 59. Annorlunda bl. a. W. Jungandreas Geschichte der
englischen Sprache (Vorwort).

82

GÖSTA HOLM

svenskarna skulle ha varit föregångsmän på hattmodets område under
den tidiga medeltiden, finns det däremot inga skäl att tro. Möjligen
skulle man vilja tillerkänna danskarna en viss betydelse, eftersom
redan det första exemplet under hattr i Fritzners ordbok lyder: »hafbi
danskan hatt å höfbi.»
I detta sammanhang kan det vara motiverat att ägna någon uppmärksamhet åt förutsättningarna för engelsk påverkan på västnordiskan under tidig medeltid. Under 1100-talet (åtm. senare delen)
och 1200-talet hade Norge långt livligare kontakt med England än
Danmark och i synnerhet Sverige hade. Förbindelserna var av både
ekonomisk, politisk och kulturell art. På det konstnärliga området
var kontakten så intim »at en med god rett kan snakke om en anglono. kunst istedenfor om eng. påvirkning» (Kult.-hist. lexikon 4: 638 if.).
»Fra 1154 ... til 1292 var det virkelig vennskap mellom monarkene i
No. og Engl., manifestert ved oppsving i e[nglandshandelen], halvt
hundre no. sendeferder tul Engl. og handelstraktater mellom rikene.
Freds- og forbundstraktaten i 1217 ga lettelser i den no.-eng. handelen
og skipsfarten. Henrik III's brev av 1223 om vem av no. menn og
kjopmenn i Eng1.-fart er den eldste handelstraktat som er kjent
mellom Engl. og noe annet land.» (ib. 661). »Utover i 1200-årene fikk
eng. myntsystem ... et ofisielt riksno. preg, som det beholdt i et
hundreårs tid.» (ib. 663). Säkerligen hade Norge som helhet vid denna
tid långt livligare förbindelser med England än med Sverige; jfr också
Alex. Bugge Handelen mellem Norge og England ... i [Norsk] Hist.
tidsskr. 3, IV (1898). Det är självklart att denna intima engelsk-norska kontakt också måste ha haft språkliga följder.
Hall (s. 58)

Fisl. har vanl. hell men alternativt rätt ofta hall. De äldre färöiska
kvädena har likaledes alternativt hall, ett shetländskt kväde en gång
hadlin. Förf. säger, att ordet numera är försvun.net ur de norska
dialekterna. (Det är emellertid upptecknat med a-vokal av några
framstående norska dialektologer, Mikjel Sorlie i Hedalen, Buskerud,
Olav Beito i Valdres, Buskerud, och Hans Rypdal i Tresfjorden,
Romsdal.)1 Som förf. påpekar har ordet tidigt försvunnit i svenskan.
1 Dessa belägg är omnämnda av Beito i Genusskifte i nynorsk s. 214, som
förf, hänvisar till. Förf, menar dock att beläggen kan vara litterära.
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De belägg från fornsvenskan som finns pekar avgjort utåt, de tillhör
riddardikten, nämligen Kon. Alexander och Karl Magnus. Betr. den
senare har David Kornhall i sin nyligen utkomna avhandlingl visat
att beläggen på hall går tillbaka på den norska förlagan (som dock
har höll). Hall, hQll användes i fornspråken på ett sätt som omedelbart
riktar tanken mot den västeuropeiska högreståndskulturen.
Cleasby-Vigfåsson har en notis om höll, hall i fvn. som är mycket
upplysande: ordet betyder »a hall, but in the Norse, only of a king's
or earl's hall, whereas a private dwelling is called skåli, eldhås q. v.;
and thus 'hall' never could be used of an Icel. dwelling». Detta är
uppenbarligen ett i stort sett riktigt påpekande, det bekräftas till
övermått av prosalitteraturen.2
Formen hall är tidigt belagd i fvnord. både i prosa och vers. Det
finns bl. a. i fornnorska i ett par hskr. av Magnås Håkonssons hirskrå från senare hälften av 1300-talet. Där används ordet om konungens sal eller boning.
Hall förekommer också i Gy5inga saga, översatt av prästen Brandr
Jönsson under förra hälften av 1200-talet eller ca 1250: menn
vilja drepa kong ok flyr hann vndan ihall sina (s. 48); Enn Phasellus
veR borgina, enn Herodes hallina (s. 73). (Handskrifter: 226 fol. 13601370; 229 fol. ca 1500).
Andra belägg finns bl. a. i Sverresagan, i Saga Gautreks konungs
och i Saga Hrölfs Gautrekssonar.
Det intressantaste exemplet är dock nog ur islänningen Einarr
Skålasons »Geisli» diktad 1153 till Olof Haraldssons ära. Där står i
elfte strofen: Kristz lifir hann i hestri hall ok nordmenn allir ..., dvs.
hall—allir, som står i strofens rad fyra, helassonerar. Formen hall förekommer i båda handskrifterna, Flatöboken och Bergsbok, som är
oberoende av varandra. De är som bekant från senare delen av 13001 Den
2

fornsvenska sagan om Karl Magnus s. 254.

I poesin är förhållandena som man kan vänta något annorlunda. Där

används h,gll, hall dels i mytologiska och sägenbetonade sammanhang (t. ex.
om Odens sal), dels som i prosan om furstars hallar o. d., dels om andra större
byggnader utom Island, dels en enstaka gång, i en lausa-visa av Kormak
(Skjaldedigtn. strof 15), om en isländsk sal e. dyl., dels slutligen ofta bildl., t. ex.
om naturföremål (som daga hQU 'himmelen'). I strofer av Arnörr jarlaskåld,
Atli litli, Sturla Döröarson och Markils Skeggjason används plur. hallir om
byggnader i Vendland, England, Danmark och Olaf Kyrres Norge.
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talet. Att originalet haft hall indiceras nog av assonansen. Einarr
rimmar som regel med »ren» abalhending i jämn rad, ej som ä. skalder t. ex. a : Q. Omljudslös form av ordet har sålunda med viss sannolikhet förekommit redan på 1100-talet i Västnorden.
Jag sade, att användningen av hall pekar utåt, inte inåt och bakåt
mot den gamla bondekulturen. I medelengelskan är hall(e)1 ett synnerligen välbelagt ord, och det förekommer tidigt i just de betydelser,
som det nordiska hall har. Ovan nämndes det starka engelska stilinflytandet i Norge under tidig medeltid. Även den norska byggnadskonsten stod under engelskt inflytande. »English shapes and lines are
found in all the constructions preserved from that period [Håkon
Håkonsons tid, 1217—I263]: in the royal assembly hall, Håkonshallen ...» (Aron Andersson English influence in Norwegian and Swedish
figure-sculpture in wood 1220-70, s. 101). »It was not until the rule
of Birgers son Waldemar that Sweden was given a counterpart to the
splendid royal and palatial hall of king Håkon Håkonson in Bergen ...» (ib. s. 100). Också ifråga om Olaf Kyrres konungshall och dess
inredning räknar man med engelskt inflytande (se L. Dietrichson o.
H. Munthe Die Holzbaukunst Norwegens s. 107).
Det finns också i fornvästnordiskan belägg som pekar mot England.
Bevers saga återgår på en i England författad berättelse. Den finns
i hskr. från ca 1400 och senare. Den innehåller enl. Cederschiöld flera
engelska lånord. Där förekommer också hall, använt om en kungasal.
Sammanfattningsvis kan man säga att ingenting tyder på att formen hall skulle ha kommit till Norge från Sverige.
Katt (s. 181)
A-vokal i ordet katt finns i hela Skandinavien, alternativt även i
fornvästnordiskan och färöiskan. Det vanliga i fvn. är kffir, men kattr
förekommer i t. ex. AM 655 4:to XXX, från senare delen av 1200talet (L5ekningabok: tak kvikan, kat)2, i Flatöboken från slutet av
1300-talet, samt i ./Eldre Borgartings Kristenrett (alla hskr., två från
1300-1350, en från slutet av 1300-talet).
1 I feng. växlar hall och heall dialektalt. Omkring 1100 har heall enl. allmän
åsikt (över hall) blivit hall(e). Se Luick a.a. § 138, 146, 356, 363, R. Jordan a.a.
§ 61, Wright a.a. § 59. — Korrekturtillägg: jfr H. Vreim i Nord. Kult. 17: 354.
2 S. 470 i Gislasons utgåva.
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Vilket det djur var, som under forntiden före synkope och omljud
benämndes *kattuR, det vet man inte säkert. Det kan ha varit vildkatten, som nordborna bör ha kommit i kontakt med söderut. I varje
fall tyder, som Cleasby-Vigfilsson påpekar, fornlitteraturen på att
katten inte var tam på Island under sagatiden. Men huskatten fanns
i de nordiska länderna rätt tidigt under medeltiden, det framgår av
svenska, norska och isländska lagar. Förf, har själv i sin bok påpekat
att katten enl. vad man tror sig veta var sällsynt ännu på 1300-talet.
Enl. en uppgift av en fackman' är det troligt att katten kommit som
tamdjur till Norden med munkväsendet. Hoops2 menar att katten
använts som husdjur framförallt för råttjaktens skull. Då kan det
förtjäna påpekas att ordet råtta är ett medellågtyskt lånord. Den
svarta råttan, den enda råtta som fanns i Skandinavien under medeltiden, kom enl. Sven Ekman till Norden med skeppsfarten. Om detta
ganska vaga material till kattens historia i Norden medger någon
slutsats, är det snarast den, att katten väsentligen är ett relativt sent
fenomen i Norden och att den införts söderifrån. Nordtyskarna under
medeltiden sade katts, engelsmännen cat.3 F. ö. användes a-vokal i alla
länder i Västeuropa, inklusive Italien. Sannolikt kommer alltså det
västnordiska katt(r) från tyskar, friser, fransmän eller engelsmän.
(Möjl. kan formen katt(r) till en del ha rent inhemska förutsättningar.
Det finns näml. i fvn. rätt många stamssgr med katt-). Under alla
förhållanden finns ingenting som tyder på att svenskarna skulle ha
varit särskilt framstående på kattavelns område.
Sag, trapp
Klara lågtyska lånord är de norska sag 'såg' (s. 126) och trapp
'trappa' (s. 158), båda femininer. I förra fallet har norskan sällskap
med danskan. I båda fallen ansluter sig till norskan ett västsvenskt
område som utpost mot de centralsvenska såg respektive trappa eller
trapp, m. Bag har i Norge bortdrivit det oinljudda sQg, trapp däremot
1 C.

G. A. Klingberg i I. Lieberkind Djurens värld 11: 88 (1950).
Reallexikon 3: 18.
3 Man anser allmänt att ordet haft a-uttal i meng. Enl. Luick a.a. § 161 f.
har ett gammalt ce här blivit a (före följande bakre vokal). Ordet är dock aldrig
belagt med ffi-skrivning, däremot med a t. ex. ca 700 o. på 1000-talet (Mary
Serjeantsson A History of Foreign Words in English s. 17, 47).
2
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är nyinlån, som emellertid i västra och norra Norge sekundärt fått
omljudsvokal (tropp, tråpp) i anslutning till genus efter ett i västra
Norge ännu levande mönster med o i fem., a i mask.1 I intet av fallen
finns det någon anledning anta, att omljudslös form i Norge beror på
svenskt inflytande.
De västgermanska språken har som vi sett delvis mycket tidigt
satt in en kil i det fornvästnordiska böjningssystem, som byggde på
växling i paradigmet mellan vokaler med och utan u-omljud.2 Det
torde ha bidragit till att göra fältet mer eller mindre fritt, åtminstone
i norskan, för vittgående förändringar under inflytande både av inhemska utjämnande faktorer och av kontakten med grannspråken i
öster och söder.
När det gäller att utreda eller kontrollera omfattningen av det
svenska språkliga inflytandet i Norge synes det mig vara ett elementärt metodiskt krav att man i första hand undersöker sådana ord
eller former som är enbart norska och svenska, dvs, inte förekommer
också i danskan och lågtyskan (ev. kanske också engelskan). Sedan
skall turen vara kommen också för det allmänt nordiska eller nordgermanska språkgodset. Vad som gör boskillnaden så svår är ju det
förhållandet, att sydöstra Norge inte bara gränsar till Sverige utan
också ligger närmast Danmark och har varit den danska statsmaktens, kyrkans och kulturens centrum i Norge, och vidare att den lågtyska Hansan hade faktorier i både Tönsberg och Oslo. Danskan var
i flera hundra år Norges officiella språk med allt vad det innebar av
möjligheter till påverkan; bokmålet är ju ännu i stor utsträckning
danskpräglat. Och lågtyskan har, direkt eller indirekt, haft stort inFörf. anser att ombildningen trapp till tropp »med all sannolikhet [är] så
gammal, att den skett medan Q ännu existerade i norskan». Bortsett från att
ju är en abstraktion, ett konventionellt tecken för fornspråkligt labialiserat a
av säkert högst skiftande valör, kan tesens riktighet ifrågasättas. 0-vokalen i
tropp kan ha uppstått i relativt sen tid i västra Norge, där vokalskiftet ännu
är levande och produktivt.
2 Förf, anser sig ha utrett, att antalet omljudslösa former »ökar från Island
till Färöarna, möjligen också från Färöarna till Shetland och Orkney» (s. 319).
Det kan i det sammanhanget påpeka.» att denna ökning — om den är faktisk;
materialet är litet och sprött — står i proportion till närheten till England
(Skottland).
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flytande i Norge, där t. ex. ett ord som begynne tillhör alla dialekter
och är det vanligaste verbet i ingressiva konstruktioner.
Vi behandlar alltså först de ord, där danskan över huvud inte kan
komma ifråga som impulsgivare i norsk språkutveckling, eftersom
orden ifråga saknas i danskan eller där har annan form. Viktigast är
därvid
Hand

Detta är på sätt och vis avhandlingens nyckelord. Tyvärr är det
inte helt idealiskt som sådant, eftersom både lågty. och meng. hade
hand. Det heter hos förf. i inledningen (s. 15) på tal om de norska
omljudslösa formerna i allmänhet: »Det är enligt min mening uppenbart, att inflytandet från dansk-norskan inte räcker som förklaring
till dem. Redan en flyktig genomgång av materialet visar, att norska
dialekter har omljudslösa former, som inte kan ha kommit in i språket
på denna väg, t. ex. hand, jfr da. hånd, redan under fda. tidl utvecklat ur hand ...» Även s. 300 framhävs den stora betydelsen av ordet
hand. Nu är det så att redan i AM 623 från tiden före 1250 (isländsk
hskr. Niärstign.-saga) finns hand2, likaså i flera norska handskrifter
från 1300-talet (bl. a. Lund 12 fol. från tiden strax efter 1300). Aformen kan sålunda ifråga om tidigt uppträdande väl ta upp tävlan
med kattr, hattr och hall, och hand nämns också av förf, flera gånger
tillsammans med dessa ord som exempel på särskilt tidig isländsk
omljudslöshet. Faktum ger anledning till eftertanke. Det är givande
att här studera förhållandena vid ordet hand i fornvästnordiskan i
ordböckerna. Det visar sig, att det inte finns något annat ord
i fvn. med u-omljud i stammen, som har tillnärmelsevis så
många stamsammansättningar, i vilka det uppträder utan
O mljud. Ordet hand står i det fallet helt utan konkurrens. Sammansättningar sådana som hanclfesta, handklce6i, handlaug, handleggr,
handlin, handsala, handtaka, hanclöx osv. är mycket välbelagda i fornvästnordiskan. Fritzner har sammanlagt i det närmaste 17 spalter
med sammansättningar med hand- (därtill kommer så genitivsammansättningarna med handa- och handar-). Detta förhållande omnämns
1 Man

kan tillägga: så tidigt som på 1200-talet.
Om detta uppmärksammats av förf, skulle kanske formuleringen s. 15
nederst och s. 16 överst blivit annorlunda.
2
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ej; i sådana fall då östnordiskt inflytande ej kan tänkas, hänvisar
förf, annars gärna till förekomsten av omljudslösa stamkomposita
(exempel överflödar i avhandlingen).' Förf. har t. ex. övertygande
visat (s. 89), att det omljudslösa kvann, 'Angelica' beror på de frekventa sammansättningarna av typen kvannjöli. Det synes mig vara
rimligt, att typen handsala kan ha varit en bidragande orsak till det
tidiga uppträdandet av a-former hos det enkla ordet i fornspråket
och till dessa formers stora utbredning i våra dagars Norge (se
karta 8). Därtill kommer, att hQnd ofta används i dativ singularis
(hendi). Nominativen hgnd, hönd är långt sällsyntare än typen
hand-. I vardagligt språk på nutidens Island förekommer ett paradigm med hendi i alla fyra kasus (in-stamsböjn. alltså), som universitetslektor Bjarni Gubnason påpekat för mig. Detta visar vilken svag
ställning hönd haft. Inflytande från typen hand- bör alltså här haft
särskilt stora möjligheter att göra sig gällande. Det kan också förtjäna understrykas att som ovan sagts medellågtyskan och — delvis
— medelengelskan hade a-vokal i hand.
Ett intressant faktum beträffande hand är vidare, att ordet också
på Östlandet i Norge i stor utsträckning uppträder med ä-vokal,
något som inte har motsvarighet i de närliggande svenska landskapen. Detta kommenteras ej av förf. Även dessa former torde
återgå på dat. hendi (o. plur. hendr).
I detta sammanhang vill jag också behandla ordet rand, f., 'liden
hylde m. m.'. Detta ord finns i Norge huvudsakligen i sydväst samt
i Valdres. Det har vanl. icke omljud, dock uppträder i t. ex. Valdres
rond. Ordet har också motsvarigheter i Sverige, men nästan uteslutande i öster. Denna påfallande utbredning är ju ett krux för teorin
om svenskt inflytande.2 Ändå vågar förf. (s. 121) räkna med att »no.
1 Ett annat fall där betydelsen av förledsställning inte nämns är lagrett, lagverja s. 91, vid sidan av log, lov. Ssgarna skulle visa att »norskan vid sidan av
den omljudda formen haft en omljudslös». I själva verket visar ssgrna intet om
det enkla ordet; omljudslöshet i starnssg är ju just vad man skall vänta. (Att
till plur. lQg skulle höra en sg. *lag är självklart.)
2 Inga ord där a-vokalismen har en utbredning som i detta fall finns i kartbilagan. Jfr också skolm s. 130. S. 22 uppger förf, att kartläggning tillgripits
speciellt vid sådana ord, där materialet är stort och svåröverskådligt. Det tycks
emellertid ha blivit så, att framförallt sådana ord kartlagts, som visar likhet
i omljudslöshet mellan östra Norge och västra Sverige.
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rand anknyter till sv. område». Som hjälpförklaringar anför hon också utbrytning ur ssgen randås och naboopposition. Intetdera är övertygande. Den sista möjligheten förefaller särskilt avlägsen eftersom
det inte går att peka på några »naboformer» att »opponera» mot. Man
saknar i detta sammanhang en diskussion av det faktum att just den
fonetiska ställning, som vokalen har i ordet rand, också återfinns i
andra ord med påfallande stor omljudslöshet i norska dialekter: and,
hand, strand. Amund B. Larsen har — som förf. f. ö. i annat sammanhang påpekar — för Sogn-målens del hävdat, att där ljudlagsenligt föreligger a-vokal i ord med efterföljande täckt nasal (så även
i vamb, 'våmm').1- Problemet är långt ifrån klart, och materialet får
inte pressas i den ena eller den andra riktningen. Beträffande rand
'hylla' synes mig anknytning till östnorden vara den minst troliga
av alla möjligheter. Detta kan inte vara utan konsekvenser för betraktandet av det övriga materialet av likartat slag. Under alla förhållanden synes mig inte ordet hand vara något avgörande bevis för
svenskt inflytande i Norge.

Kända enbart från Sverige och Norge är lam(m) 'gångjärn' (s. 90),
mal 'stenhop' (s. 94), vrang 'spant' (s. 125), tall (s. 150), harr (s. 180),
lag 'vätska' (s. 197), mar 'mård' (s. 203), vann o. d. 'sork' (s. 230),
akla o. d. 'fotknöl' (s. 239), lagn 'nät' (s. 90) samt sparv (s. 273) och
trang 'bergspass' o. d. (s. 279). Det är intressant att se på dessa ords
utbredning i Norge enl. förts material. Lam finns i Solör vid Värmlandsgränsen, mal på icke närmare uppgivna platser i östfold, Vestf old, Buskerud och Oppland, vrang i Rödenes i östfold, tall i Solör,
Österdalen, i delar av Tröndelag (i delar av Östfold finns fäll, möjl.
<tall), harr i Österdalen, lag i Trysil i Hedmark, och Sörli i NordTröndelag, mar i Solör (och av oförklarade grunder i Nord-Möre),
vann i Österdalen och Östf old (samt på ett ställe i Vest-Agder, vilket
kan ha samband med att ssgen vandskjer tydligen är vanlig; se Skulerud Telemaalet s. 25), akla, akkel i Solör, i Straumsnes i Möre o.
Romsdal och på ett par ställen i Nord-Tröndelag (i formen hakkelknl;
1 Fonetiska betingelser för regleringen av omljudda och mrdjudslösa former
har också Ingeborg noff konstaterat gälla för målet i Skiptvet. U-omljudd vokal
uppträder särsk. i förbindelse med labial konsonant.
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Jämtland har omljudda former), lagn, på ett ställe i Nordland (Rana)1,
sparv på ett par ställen i Sör-Tröndelag samt på flera ställen i NordTröndelag (sperv är belagt från två orter i östfold), trang slutligen
i östfold och Akershus.2 Av alla dessa ord är det ett enda, nämligen
mal3 som säkert går fram så långt som till Oslo. De flesta har en
mycket blygsam utbredning väster om riksgränsen. Särskilt instruktivt är ordet tall jämfört med gran. Det
senare finns också i danskan, det förra ej. Gran är den
normala formen i Norge som framgår av karta 7, under det
att tall är en sällsynt form, inskränkt till de östligaste
områdena inklusive delar av Tröndelag. Detta faktum synes
mig vara ett allvarligt memento för den som vill hävda ett starkt
svenskt inflytande i fråga om omljudsformerna4.
Ordet /ann 'snödriva' behandlas längre fram (s. 35), likaså flat.
Vid ett stort antal av de behandlade orden går a-formerna överhuvud taget inte över riksgränsen. Det består alltså ofta en mer eller
mindre skarp skiljelinje mellan svenskt och norskt. Dit hör: fang, f.
(s. 40), garn (s. 50; i ortnamn), skar 'sängbräde, bänk osv.' (s. 132),
slack 'fördjupning' (s. 136)5, spang 'platta' (s. 139), vak (s. 161), vamm
'våmm' (s. 163)6, kast (s. 193), mal 'yllemal' o. d. (s. 199), sval 'svål'
1 Lagn kommer säkert från Tärna i Lappland. Sjön överurnan delas av riksgränsen så att en liten del tillhör Norge. Där ligger byn Umbukta. Dess invånare
har lärt sig ordet lagn av sina talrika svenska grannar vid sjön (inom Tärna
socken) och tydligen har ordet spritt sig något nedåt Bana-bygden.
2 En uppgift från Horten i Vestfold kan ej beaktas, då där kan föreligga den
danska betydelsen 'tnengsel, forlegenhed' o. d.
3 På den svenska sidan heter dock ordet mate, så överensstämmelsen är inte
fullständig. Förf, hänvisar till fyra värmländska ortnamn som skulle innehålla
mal. Tre av dem är dock av typen Malån, dvs, har efterled på vokal och visar
ingenting, det fjärde kan möjl. vara en ellips av samma slag som förf, räknar
med ifråga om ett Malen på Vestlandet. F. ö. är mal gemenligen maskulinum.
4 Förf, hänvisar betr. gran i Norge till Beito, som menar att formen på Östlandet haft stöd i affärsspråket i samband med timmerhandeln. Det är ju
möjligt, men det visar inte att formen skulle vara svensk och inte dansk.
Affärsspråket i Norge är ju knappast att bedöma på annat sätt än övrig
dansk-norska. Det svenska tall har inte spritt sig.
5 1 Norge dock blott känt från Vestlandet (Sogn: alokk).
Dock vamb på två 1. tre platser i Sogn, där speciella förhållanden råder.
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o. d. (s. 206), vaxt (s. 217), val 'käpp' m. m. (s. 218), yard 'vakt' (s.
233), vattl. 'vante' (s. 234), harg 'stenskravel' o. d. (s. 235), d,ack 'fördjupning' (s. 262), lagg (s. 266)2, sack 'fördjupning' (s. 272), stad 'båtlänning' (s. 278), fal» (s. 282); märk också ark 'sädesbinge, sädeslår'
(s. 28). Som synes i stor utsträckning ord av utpräglat folklig
karaktär.
Intressant är t. ex. att formen vak inte någonstädes trängt in i
Norge. Det är väl huvudsakligen ett inlandsord, ett insjöfiskarord,
som stadskulturen inte kan ha betytt mycket för. Och framför allt:
ordet heter vaage på danska.
I en mängd ord uppträder a-former här och var i Norge — delvis
rätt allmänt — på ett sätt som gör det tydligt eller mycket sannolikt
att det föreligger interna norska utvecklingar, särskilt utjämningar
inom paradigmen (vari då inbegripes stamsammansättningarna). Förf.
har haft blicken öppen för dessa förklaringar. Sådana ord är ha/ar
(s. 45), gran 'mule' (s. 52; efter plur. graner), karleye 'sengeleie' (s. 84;
ej omljud i ssg), kvann 'Angelica' (s. 88; av förf. evident sammanställt med ssgr som hvannjai), kvann 'hårda ben' (s. 89; a från plur.),
lagrette, lagverja (s. 91; ssgr), nas, nase 'näsa' (s. 101; från plur. nasar,
nasir), rast' vägsträcka' (s. 124; från plur. 1. verbet rasta), skalm' kloft,
fruktbffllg' (s. 130; a-uttal från den mask. a-stammen skalm, delvis
med samma bet.), sval 'svalgång' (s. 144; i fornspråken är endast plur.
svalir, svalar belagt), vagn 'späckhuggare' (s. 159; a-vokal från frekventa ssgr eller möjl. från plur., kanske även från en a-stam), vamb
'våmm' (s. 163; fr. Sogn; skall enl. A. B. Larsen ha ljudlagsenl. a i
Sogn; förf. föreslår hyperkorrekt analogi), Varna, ett önamn (s. 166;
ellipsbildn. enl. förf.), knatt 'bjergknold' (s. 184; efter mask. knatti,
kanske apokoperat i ssgr; så förf.), lagg (s. 266; möjl. från ssgr som
laggekjerald), sparhauk (s. 2733; jfr is!. sparrhaukr). Om aks(e)l se
s. 103.
Viktig är den skarpa skillnaden vid riksgränsen mellan sv. ann
från Solör av Ross uppgivna vätt är osäkert.
A-form på enstaka platser på Vestlandet, alltså utan samband med västra
Sverige; jfr följande grupp.
3 Förf, är något osäker om det från Gjerpen i Telemark uppgivna aparhauk
är korrekt. Det kan väl knappast misstänkliggöras; Skulerud uppger Telemaalet s. 25 spiir‘hceuk. Och isl. har ju sparrhaukr.
1 Det
2
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'skördetid', norskt ånn, ånn. Visserligen finns a-f orm i delar av Telemark, men det är sannolikt att den härrör från ssgen annti 'skördetid' (belagd från flera socknar i Telemark). Förf, tror däremot (s. 114)
att ann tidigare funnits allmännare i sydöstra Norge — underförstått: och dit hade det kommit från Sverige — och att bokmålsformen
med omljud trängt undan det. Detta alltså beträffande ett i eminent
mening lantligt begrepp som 'skördetid'; utträngandet måste också
ha gått snabbt, eftersom ånn kommit in i bokmålet först sent (det
saknas ju i danskan).
Påfallande är rast, f., 'rad' (s. 121) från bl. a. Hallingdal, Vestlandet och Nordland, rast, f., 'straum i vatnet' m. m. från Hordaland,
rast, f., 'jordrygg' från Nordmöre. Ordens etymologi är oklar, men de
borde rimligtvis ha omljud i västra Norge. (I varje fall är inflytande
från svenska eller danska otänkbart).
Ordet rast 'vägsträcka' m. m. tyckes mig visa att östra Norge har
gamla a-former, som inte behöver stå i förbindelse med Sverige.
Sålunda förekommer genuina sammansättningar som utrast, heimrast
'utmarker' resp. 'hemjord', t. ex. uppe i Gudbrandsdalen och i Hallingdal. (Om dessa ssgr se vidare nedan s. 119 f.). Samtidigt som ordet
är i försvinnande i Sverige framstår a-formerna i Norge som expansiva.
Otillräckligt förklarade är också tram(m), m.1, 'kant', från Valdres
och v. Telemark, 'bred av insjo', Nordland. Ordet har i fvn. u-stamsböjn. Förf:s hänvisningar (s. 208) till gen. sing. eller en antagen
sekundär plur. med a syns mig djärva. Lika rimligt vore i varje fall
antagande av en sidoform i gestalt av en mask. a-stam.
Ursprunglig — icke sekundär; jfr ovan — a-vokal på norsk botten
har också ett rätt avsevärt antal ord. Hit hör: bragd, f., 'maneer, foretagende; veevning med figurer' m. m. (s. 31; a-vokalen från braga, n.,
som är det ursprungliga), Ilat, m. f., joevn mark' (s. 37; jfr ortnamnsskrivningar som Bruarflatt 1317)2, gan, f., 'gap', n., 'gälar' (s. 48; ordet
i Däremot synes det mig rimligt, då förf, antar att tramm 'dörrtrampa' är
en bildning till fvn. Pramma, trampa.
2 När det i Vestfold finns en motsättning mellan appellativet flat, f., och
ortnamn som Flaatten så kan det möjl. till en del bero på att i de senare ingår
ett annat ord, nämligen det i grannfylket Telemark belagda flått 'vid flate',
som har gammalt långt a ( < *flahtu-). Förf, diskuterar förhållandet s. 38 not 2
men tar avstånd från tanken.
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är urspr. en neutral a-stam), hamn, f., 'grwsgang' (s. 58; en i-stam
*habaini- bör inte ha haft u-omljud), hamn, m., 'udseende,
dragt' (s. 58; en a-stam *hamna bör inte ha haft u-omljud), hall, f.,
'helding' (s. 68; sannolikt delvis urspr. a-stam)1, ball, m., 'boll, testikel' m. m. (s. 168; sannol. åtm. delvis gammal a-stam; jfr plur. banar),
vand, m., 'gjmrdefang' (s. 229; delvis gammal a-stam), am, m., 'örn'
(den gamla an-stammen *arffin> ani bör lika väl ha kunnat övergå i
en a-stam *arna- som i en u-stam *arnu-).
Förf. brukar använda ortnamnen för att få fram ett äldre skikt.
I fallet hall 'helding' uppträder i ortnamnen f. hall och h,oll blandade;
hall (men ej h,oll), f., förekommer också som appellativ, dock jämte
n. (så vanl.) och m. hall. Något svenskt inflytande ifråga om a-former
av hall, f., är ej tänkbart. Flot uppträder i de äldsta skrivningarna
på Östlandet både med a och o. Majoriteten av de medeltida beläggen
har dock omljudsvokal. (Ett medeltida belägg med a från N.Land,
Oppland, är ej inlagt på kartan). I nutida dialekter finns både flat
och fia, f., spridda över landet jämte /late, m. I varje fall ifråga om
de västländska formerna synes direkt svenskt inflytande mindre troligt och det torde inte behöva antas i något fall. Det kan inte uteslutas, att både flot och holl haft oomljudda sidoformer sedan förlitterär tid. Om flat brett ut sig som appellativ kunde detta bl. a. bero
på naboopposition, en allmän känsla av att a-former är de finare och
de regelrättare i den egna dialekten. Samma fenomen kan f. ö. ha
haft betydelse ifråga om andra ord, vilket förf, också mångenstädes
uppmärksammat, dock huvudsakligen när det gäller att komma till
rätta med västnorsk omljudslöshet.
Jag vill dock framhäva, att denna punkt i avhandlingen hör till
dem där förf:s position synes mig starkast.
Några ord fordrar något utförligare argumentering. De är trast,
ragg och vall.
Ett — trots förf:s diskussion — tämligen oklart problem är den norska
motsättningen appell. hall, n. (o. m. o. f.): ortnamn av typen Bjorkhollen (med
omljud och närmast fem. böjning). Antagandet att ett neutralt plur. hQ// i så.
stor utsträckning omtolkats till fem. sg. i ortnamnen stämmer inte vidare bra
med dativens starka ställning i ortnamn och med det faktum, att just de feminina pluralerna är en så expansiv kategori i ortnamnen. Det finns inte heller
belagt ett enda singulart -hallet.
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Trast (s. 209)
Fornisländskan har PrQstr, m., dock belagt mycket svagt, blott en
gång i en ramsa i Snorreeddan. Formen trast finns (jämte andra former) i Norge från Tröndelag längs hela västkusten ner till Setesdal
och Telemark. Dessutom anför förf, ett belägg från Flå i Buskerud.
Det heter s. 212: »De oraljudslösa formerna är i västnorskan påfallande många. Norsk riksmålsordbok upptar jämte trost' också formen
trast, om den än betecknas som dialektal. Man torde således få förutsätta, att trast på sina håll i Norge har karaktären av lokalt riksspråksord. På annat sätt kan knappast förklaras, att man finner en
isolerad form med a i Agder och Buskerud.» I Agder förekommer inte
någon »isolerad form». I förf:» material anförs belägg med a från
sammanlagt fem närliggande socknar i Agder och Telemark, bl. a. i
sådana ovanligt ålderdomliga områden som Valle i Setesdal och Mo
i Telemark. Dessutom har Skulerud i Tinnsmålet s. 777 (hänv. i
NMFA) ett belägg från Fyresdal, varför det blir ett sammanhängande
a-område i Västtelemark, gränsande till a-området i Setesdal. Avståndet därifrån till närmaste a-belägg i Rogaland är inte större än
hoppet från det senare området till Hordaland. Beläggen på de
dialektala a-formerna i Norsk riksmålsordbok är anförda ur skrifter
av Hans Kinek 1920 och Gisken Wildenvey 1934 samt ur Tidens Tegn
1936. Kinck skildrar vestlandsliv, Gisken Wildenveys hembygd är
Austnesfj orden i Nordland. Ivar Aasen, född i Möre, upptar redan i
första upplagan av sin ordbok 1850 trast som uppslagsform men säger,
att trost förekommer på östlandet. Det är otänkbart, att formen trast
i Agder (t. ex. i Valle i Setesdal, en av Norges till senaste tid mest
isolerade och ålderdomliga bygder) skulle bero på någon sorts lokalt
riksspråk.
På Västlandet i Norge är björktrasten särskilt vanlig och ordet trast
har där en stark ställning.3 Tyvärr är upplysningarna om böjningen
av ordet trast i norskan ganska få. Från Ryfylke3 och Valle i Setesdal
1 Detta

ord uttalas vanligen inte som förf, påstår trost utan tråst.
Staden Stavanger har gjort sig känd som utskeppningsort för kramsfågel,
bestående av i kringliggande trakter fångade trastar.
3 Jag tackar prof. Per Thorson för värdefulla upplysningar om böjningen
av trast, trost. Enl. prof. Thorson finns a-stamsböjniiag sannolikt också på andra
håll än ovan nämnts.
2
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har jag uppgifter om a-stamsböjning. Från Hordaland (bl. a. Hamre)
finns flera uppgifter om plur. traste; Ross uppger trest(e)r från (Ulvik
i) Hardanger och trteste från (Stryn i) Nordfjord (säkert 1. sannolikt
akut accent); A. B. Larsen redovisar i Sognemålene treste (akut accent),
vilket bekräftas av dr Per Tylden. Ordet har sålunda sekundär »rböjning» i delar av västra Norge; där är det f. ö. delvis femininum.
Se också Beito R-berygning s. 19, 121, 162 m. fl. och dens. Genusskifte s. 387. Jag tror att man för förklaringen av formen trast i västnorskan bör dra en parallell med det västnorska am 'örn' (se ovan)
och överväga om inte den åtminstone delvis kan vara en gammal
a-stam, en variant till u-stammen PrQstr, nor. trost osv. (som förf.
själv påpekar s. 303 tenderar de germanska u-stammarna att gå över
till a-stammar 1. i-stammar; om etymologien på ordet trast se vidare
s. 123 f.). Det finns också den möjligheten att förledsställning (jfr trastunge, trastegg osv. hos Aasen) kan ha givit upphov till a-vokalen.
I varje fall är de så vitt jag förstår enda tänkbara alternativen —
nämligen antingen en dialektgeografisk spridning från Jämtland eller
inflytande från det centrala Sverige — betydligt otroligare. Det skulle
vara något f. ö. exempellöst, att ett ord spritt sig från Jämtland ned
till Setesdal och Västtelemark.
Beträffande trast i Flå i Buskerud så är det ett exempel på att
vetenskapliga problem, som ser svåra ut, kan ha en ganska banal
lösning. Från Norsk målforearkiv har meddelats mig, att upptecknaren, 0. Johanmoen, »skriv a och o svart like, eg trur det skall vera o».
Ragg (s. 269)

Eftersom fvn. uppvisar formerna rQgg, f., och rQggr, m., med plur.
rQggvar och ssgen rQggvarfeldr, har man givetvis haft mycket goda
skäl att för det nor. ragg, n., det svenska ragg', n. och m., och det
danska (nu ålderdom'. 1. dialektala) rag, n. eller r., uppställa en
urnordisk utgångsf orm *raggwö (*raggwa-). Denna har antagits återgå
på ett urg. *rawwö (*rawwa-), en bildning till roten ru- 'rycka' (i isl.
r)ja, 'rycka').
Med denna etymologi blir emellertid vokalismen hos det norska
ragg högst påfallande. Ordet har nämligen överallt a-vokal. Man
1 I svenska dialekter är ragg i stor utsträckning neutr., så även i äldre nysvenskan.
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skulle vänta sig att det skulle ha ungefär samma ljudgestalt som
dogg 'dagg' och logg 'lagg'.

Förf, har uppenbarligen haft mycket huvudbry med detta ord och
föreslagit förklaringar, som hon nog även själv betraktat som nödlösningar. En är att ragg varit en handelsvara; namnet skulle tydligen ha spritt sig från östnorden i den omljudslösa formen. En annan
förklaring är att ordet varit vanligt som förled i sammansättningarl,
och där borde u-omljud och w-omljud utebli. Det torde vara svårt
att prestera belägg för att det gjorts några större och långvarigare
affärer i getragg. Och sammansättningarna med ragg är enligt tillgängliga källor i gammal tid och i folkligt språk mycket få. Den mest
spridda är väl raggsockar, ett ord som knappast får tilltros förmåga
att fördriva u-omljudet från hela Norge.
Utmärkande för ragg är ju att den är grov, spetande och stripig.
Jag tror att detta kan ge nyckeln till problemet. Ordet ragg kan vara
ett exempel på den mycket vanliga bildningstypen med sekundär
(ofta intensiv-hypokoristisk) mediageminata (jfr t. ex. vassrugge) och
höra samman med sv. och nor. dial. rage, raga 'lång och smal trädtelning' o. dyl., vilket torde vara besläktat med ty. ragen 'skjuta
fram'. Ett fornnorskt ragg, n., bör ha haft en plur. rQgg, som på Island
på vanligt sätt kunnat fattas som fem. sg. och anslutits till typen
dQgg, lQgg och fått w-stamsböjning.
Sekundär w-stamsböjning är ju ingenting exceptionellt i fv n. Förf, har
själv i sin bok s. 279 påpekat att adj. PrQngr böjs som w-stam; de västgermanska frändespråken visar att detta inte kan vara ursprungligt.
Vall

Ortnamn av typen -vall behandlas av förf. s. 223 if. Appellativet
har i hela Norge omljudd form: von, vodd m. m.2, men ända från öst1 Förf, har en särpräglad uppfattning om orden ylle och linne. De skulle ha
»nyskapats i modern svenska» på likartat sätt som ragg uppstått genom lösbrytning ur sammansättningar. Linne är dock belagt redan i fsv., ylle tidigt på
1600-talet. Det senare ordet har utan gensägelse bildats till yllet, neutr. av adj.
yllen, och detta bör ha skett då ordet varit substantiverat (väva ylle(t)) 1. predikativt. Likn. torde gälla även linne (jfr dan. linned), ehuru där också lågty.
ssgr kan ha spelat en roll. Inga dylika är dock kända från fsv., som genomgående har lin-, t. ex. tink/äfie. Möjl. har förb. som af!. mäPninne (<linno,
dat. neutr.) haft betydelse.
2 Utom i Idd i sydöstligaste östfold.
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f old till Möre finns ortnamn som uttalas eller skrivs med a. Förf.
menar sig ha visat att formen vall en gång har funnits så långt åt
väster som i yttre Buskerud, Telemark och Vestf old, kanske i hela
Norge. Den har avsatt spår i ortnamnen och sedan åter försvunnit;
det en gång fördrivna vQ//, va/ har återkommit. Ett viktigt led i
resonemanget är antagandet att vall ljudlagsenligt kunnat bli väll, ty
majoriteten av de namn det här gäller uttalas -vän. Karta 19 visar
en vacker bild med en koncentration av oomljudda former på Östlandet. I äldre tid finns i rätt stor utsträckning a-skrivningar. Förf.
påpekar själv att materialet är osäkert, eftersom de former som inte
har u-omljud kan återgå på plur. (valler 1. vallar samt valium)' eller
på dat. sg. (velli). Med hänsyn till den geografiska fördelningen vill
hon dock tro att dessa förklaringar inte kan vara uttömmande för
hela materialet.
I många fall är det uppenbart att vi har att göra med en dat. sg.
velli. Skrivningar som a Eidzuelli 1297 och j Falutuelli 1349 visar väl
med all behövlig tydlighet, att de moderna uttalen med -vcell för Eidsvold och Folvell är gamla.
Någon generell ljudlagsenlig utveckling all till ä// kan inte styrkas
för hela Östlandets del. Tvärtom visar förf:s material vid t. ex. subst.
hell s. 68 att all bibehålles även i efterled i ortnamn. Förf. hänvisar
själv till övergången harv > härv , men där är ju den fonetiska situationen en helt annan; ställning framför r +kons. kan inte jämföras
med ställning framför //. Vad slutligen de äldre skrivningarna med a
beträffar så är de uppenbarligen generellt inga bevis för att a-uttal
av vare sig ortnamnen ifråga eller av appellativet va/ 'grwsplan'. Vi
måste ta i betänkande att namnen skrivs synnerligen inkonsekvent
i äldre tid, former som vold, vald, vallom, vollum, valla, velli kan växla
vid ett och samma namn, med andra ord a-former och o-former, pluraler och singularer växlar.2 I stor utsträckning har danska eller i
Danmark utbildade skrivare varit verksamma. Stavningarna med id
i Norge, som är mycket vanliga, torde vara danismer. Det danska
vold 'grffisplan' kunde på 1400- och 1500-talen skrivas med a eller o
1 Plur.

har ej omljud i ortnamn.
Även nutida uttal kan växla. Enl. NG uttalas namnet Årvold i Aker med
a, men från Norsk stadnamnarkiv har meddelats, att det också finns ett uttal
med Q. Det senare uttalet gör intryck av att vara genuinare: år'veill mot er'ravp11.
2
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(jfr t. ex. fdan. Walby, Wolby, nu Valby; motsv. fvn. vQllr enl. Gda.
Gr. 1: 225), men det var statt på reträtt för ett medellågtyskt lånord,
wal, av lat. valium 'mur, vall'. Detta ord hade redan nu fast fot i
danskan och skrivs vid den aktuella tiden vald, vold. Även i danska
ortnamn kan man finna samma växling. Jag nämner som exempel
Hedenvald, Hedenvold i Maribo amt, skrivet med a t. ex. 1480, 1504,
1608 och f. ö. med o. De danska 1. danskt utbildade skrivarna i Norge
har säkert inte bekymrat sig om ortnamnsetymologier utan anknutit
till i danskan förekommande ord, när de skulle fästa de norska ortnamnen på papperet. Ortnamnsskrivningarna i andra fall visar i stor
utsträckning hur danskan påverkat språket under 1400- och 1500talen. T. ex. rad (s. 116). Skrivningar med a finns här tidigt även på
Vestlandet. Denna omständighet förklarar enligt min tro mycket
ifråga om a-skrivningarna av den singulara typen -val(d) i Norge,
skrivningar vilka — som förf, påpekar s. 226 — är vanliga över hela
landet, ej blott på östlandet, och som första gången uppträder i ett
originalbrev så sent som 1456, då det danska inflytandet är starkt.
Resten torde i stor utstr. höra samman med plur. Något uttal av nom.
sg. som vall tror jag ej man behöver räkna med annat än i ganska
begränsad utsträckning?.
Ett problem kvarstår, nämligen orsaken till att uttalet -väll är mera
förekommande på östlandet än i väster. Härtill kan jag inte ge någon
uttömmande förklaring, men kanske en uppslagsända. På Ostlandet
försvagas vokalen i efterleder på -.2/e/ oftare till e o. d. än på Vestlandet (t. ex. hohld, kerQld; jfr hos förf. s. 214 betr. treskald, 'tröskel').
Det kan kanske vara möjligt att den grupp av gamla namn på -velli,
som tydligen finns på Östlandet men som inte synes ha haft så manstark motsvarighet på Vestlandet, kan ha dragit till sig dylika namn
på -vel<-vol. Detta är dock som sagt tillsvidare blott en hypotes.
I varje fall vill jag hävda, att förf, inte har lyckats göra troligt, att vi
1 Färö. vallar (altern. i kvädespr.) kan ha flera förklaringar, bl. a. kan det
höra samman med den dan. växl. val(d) ,,,vol(d). — S. 225 lägger förf, alltför
stor vikt vid att »vi i sydö. Norge finner ett omljudslöst appellativ Ovan». Vad
det rör sig om är greevall i Iddmålet alldeles intill svenska gränsen. Som stöd
för förekomsten av vall i stora delar av Norge är det minst sagt bräckligt. Lika
svagt är ortnamnet Vald i Akershus. Det uttalas nämligen med ce. Vallen i Oppland är ett helt ungt namn, som inte visar något om äldre tider.
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haft en utbredd förekomst av appellativet vall, nom. sg., i Norge och
att detta vall ljudlagsenligt blivit väll. Redan antagandet om voltformernas utdrivande och sedan skedda återerövring av terrängen
synes mig osannolikt.
Former med o (voll osv.) o. d. är relativt sett vanligare bland de
osammansatta namnen än bland de sammansatta, som har mera av
typen vcell, vall. Förf. diskuterar detta och antar att »ett utbyte av en
äldre form [i detta fall paradoxalt nog vall, wenn mot en yngre
[i detta fall alltså vo//] inte så lätt ägt rum i sammansättningar»
(s. 227). Hon hänvisar därvid till Iversen, som visat på motsättningen hård: hardhaus, frem : framifrå i norska dialekter. I Iversens
fall gäller det dock förleder. Vidare framgår det av materialet att
det — om man utgår från förts premisser — inte tycks ha förelegat
några hinder för ett utbyte av det ursprungliga -von mot -vall. (Förf.
tänker sig ju som ovan sagts en serie voll > vall > voll).
I detta sammanhang vill jag också dröja något vid förts kartläggningsmetod.1 Genomgående har förf, strävat efter att bara använda
två tecken, ett för former med omljud, ett för de omljudslösa. Metoden är säkert tillräcklig i många fall, men här blir den faktiskt missvisande. Här rör det sig inte om en motsättning vall: voll utan om
en tre- eller fyrkombination vall: vallar (valler, vallum):velli:voll. Att
i nutida uttalsformer avskilja vad som återgår på plur. torde vara
omöjligt, men uttalen voll, vall och väll borde avgjort ha särhållits.
Väll är ju — åtminstone i mycket stor utsträckning — ingen »omljudslös» form; den har visserligen inte u-omljud men väl i-omljud. —
Liknande synpunkter kan f. ö. läggas på karta 17, som upptar ordet
talg; de viktiga ä-formerna redovisas ej (sådana är gamla i danskan).
Som torde framgå av det sagda kan jag inte instämma i förts ord
då hon s. 297 säger: »Där man i sällsynta undantagsfall finner en
norsk omljudslös form, som inte har motsvarighet på svenskt område, kan speciella förhållanden påvisas som förklaring.» Norska omljudslösa former, som inte kan ha något sammanhang med Sverige,
1 Det är synnerligen värdefullt att sockennamnen medtagits på underlagskartan. Emellertid är de i stor utsträckning starkt förkortade utan att någon
förklaring till förkortningarna ges. Tyvärr har förf, ofta placerat symbolerna
just på ortnarrmen så att dessa blir oläsliga.
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finns i stort antal, och ingalunda alltid har förf, pekat på någon faktor,
som ger en tillfredsställande eller odisputabel lösning på problemet.
Ett viktigt faktum, som inte får glömmas bort, är att även ord
som varken finns i svenska eller danska visar en tendens
att ha yngre former i de yttre, mot havet vettande områdena, medan de inre bygderna är konservativare. Jfr Skulerud
Telemaalet s. 19 (o. s. 18), t. ex. betr. kana, hadne i många dialekter:
»ljodbrigdet vil vanta jamvel i vest i dej bygder som ligg nr havstrandi». I de livligare trafikerade områdena har alltså böjningssystemet kommit i gungning med möjligheter till självständiga utveckl.
Ett instruktivt exempel är kvann, (s. 88). Trots att det här måste
vara fråga om en rent norsk utveckling, företer kartbilden i stort sett
samma fördelning som vid andra ord, där även yttre påverkan kan
tänkas. De omljudda gamla formerna förekommer i de inre bygderna:
Gudbrandsdalen, Numedal, Setesdal, Inre Hordaland (Voss), Sogn
(dessutom Hedmark (Folldal)).
Huvudintrycket av materialet är att de folkliga' och typiskt svenska
orden och formerna endast i sällsynta undantagsfall har kunnat tränga
genom och förbi de östligaste områdena i södra Norge och in till
kulturcentrum kring Oslo. Vanligen stannar de i de norska gränstrakterna eller på den svenska sidan. Det är ju också ganska naturligt, att de dalsländska och värmländska tassemarkerna i allmänhet
inte har varit någon lämplig språngbräda för en språklig invasion in
mot Norges andliga medelpunkt. (Jag förbiser därvid inte, att det i
vissa fall kan visas att centralsvenska språkdrag via VärmlandDalsland sträcker sig in i östra Norge; se särskilt N. Lindqvist i
Ordens vandringsvägar, Vår hembygd s. 48). Men när de svenska
orden och formerna har fått stöd på norskt område har de kunnat få
betydelse.2
1 Betecknande är följ. exempel: Hank har a-vokal i bl. a. Skiptvet i östfold
i bet. 'koppehank' men å-vokal i bet. 'gjurdingsvidjer som de ikke bruker mer'
(Hoff Skjetvemålet s. 267).
2 Iversen säger i Bokmål og talemål i Norge 1: 283: »Spor av svensk påvirkning finner vi, som det synes, litt av både i vestnorske og ostnorske kilder.» —
Av förf:s material och kartor framgår det, att Härjedalen i stor utsträckning
företer bilden av en språkö med u-omljud, som är omgiven av avvikande svenska
och norska dialekter. De svenska dialekterna har inte mäktat bryta ned om-
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I själva verket har förf, på sätt och vis varit medveten om dessa
fakta. Det finns därför så vitt jag kan se en grundläggande
teoretisk oklarhet i förf:s syn på förhållandet mellan
svenskt och norskt. Å ena sidan betonas det dialektgeografiska
sambandet med Sverige, vilket ju illustreras med en mängd kartor.
Östlandet hänger hop med Värmland—Dalsland, Tröndelag med Jämtland. Å andra sidan framhävs, att de expansivaste icke-norska formerna är kulturord, handelsord o. d. (se särsk. s. 300), icke sådana
folkliga ord som sprids från dialekt till dialekt. Vidare framgår det
på flera ställen, att förf. icke alls räknar med någon intensivare kontakt över riksgränsen; jfr uttalanden som dessa (s. 296): »Det är ...
inte uteslutet, att målet i Solör [vid värmlandsgränsen] haft vissa
kontakter med värmländskan. ... Även Trysil [vid dalagränsen] kan
ha haft förbindelser österut.»
Om sålunda den direkta kontakten över gränsen betraktas som ett så obetydligt fenomen, kan jag inte se
annat än att hela den stora apparaten med kartor och
allt blir relativt intresselös för just författarinnans
frågeställning. Har inte ordspridningen skett från dialekt till dialekt utan t. ex. sjövägen finns över huvud
taget inget principiellt hinder för att tillskriva danskan
nästan allt östnordiskt inflytande i Norge.
Västgötsk påverkan (Lödöse osv.) via Bohusl. är dock rimlig.
Det är påfallande, hur omljudslösheten i stor utsträckning koncentrerar sig kring 1. i närheten av Norges största städer, Oslo, Trondheim och Bergen, medelpunkten genom tiderna för den utländskt,
särsk. danskt och tyskt, influerade kulturen.
En minutiös genomgång av det medeltida norska handskriftsmaterialet med ändamål att söka fastställa vilka språkliga drag —
inte blott ifråga om u-omljudet — som kan härstamma från Danmark
resp. Sverige bör givetvis göras, ehuru det är på förhand osäkert, om
den kan komma att ge något resultat att bygga på.
Min uppfattning i frågan om de norska omljudslösa formernas
genesis ansluter sig mycket nära till den som tidigare uttryckts av
ljudet i Härjedalen, men det danska inflytandet genom handeln, stadskulturen
och bokmålet har gått fram i östnorge. Från Härjedalen har ju denna senare
påverkan länge varit avstängd.
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de norska dialektgeograferna Skulerud, Beito och Hoff, nämligen att
det här är fråga om ett komplicerat samspel av en mängd faktorer,
utjämnande krafter inom det norska språksystemet, inflytande från
danskan, svenskan och lågtyskan och — vill jag tillägga, särskilt för
det tidigaste skedets del — från medelengelskan. I detta förlopp har
alltså svenskan spelat en roll men denna har av allt att döma varit
långt mindre betydelsefull än som görs gällande i denna avhandling.
Att förts undersökning skulle ha visat, att de omljudslösa formerna
»ytterst härröra från svenskt område» kan jag icke se.
Jag behandlar nu de ord, som jag tidigare av olika skäl gått förbi:
Motsvarigheter i danska, lågtyska (eller holländska) och svenska
har and' (fågelnamn, s. 26), hank (s. 73), rand (s. 117), sak (s. 127),
spann (s. 138; i sv. nu dock blott m. eller n. och ej vid norska gränsen)
last (s. 197; i ty. dock i formen laster); vidare stang (s. 140; ej i sv.
riksspr. men i vissa västliga sv. dial.), tang (s. 152; jfr om stang ovan)2,
sang (s. 272; jfr om stang ovan). Betr. grav, hamn o. mark se mom. b.
Motsvarighet i danska och svenska har ett rätt stort antal ord:
gran (s. 50), grav (s. 53)3, hamn (s. 58)4, harv (s. 76), mark5 (s. 97),
man (s. 98), nav (s. 106), aksel (s. 109), rad (s. 116)6, saks (s. 127;
i Att det inte är orimligt att räkna med en viss lågtysk påverkan på ett
fågelnamn som and visar sv. andrake, dan, och sydsv. andrik 'andhane' som ju
är lågtyska.
2 Betr. tang påpekar Beito R-boygning s. 64 att bymål har tang. Stromm i
Vestfold har tång i bet. 'lessetong', f. ö. tang.
3 Jfr lågty. grav(e). — Att skrivningar med a av hithörande ortnamn är
vanligare i öster än i väster kan sammanhänga med att centrum för danskheten fanns i öster, i huvudstaden. Man kan inte fordra likformighet. Som
Indrebo visat i andra fall varierar skrivar-vanorna geografiskt. A-skrivningarna
i ortnamn på grav börjar samtidigt med danskhetens framträngande. De torde
väsentligen dels vara danska skriftformer dels bero på ett danskinfluerat (dansknorskt eller dansk-norsk-svenskt) uttal. Den äldsta a-skrivn. i ortnamn är från
Sogn og Fjordane (alltså i väster!) 1450.
4 Jfr mlty. havene.
5 Mark(e) finns i mlty. i bet. 'allmänning'.
6 Det sydöstnorska ra betecknar som terrängord en i dessa trakter vanlig
och typisk formation (se bl. a. Fritzner art. röt). Ordet har kommit in i norsk
geologisk litteratur och därifrån i svensk. En motsatt vandring under medeltiden
torde inte ha sannolikhet för sig (se f. ö. s. 113). För danskt inflytande på skrivningarna talar ortnamnsformen Radt från 1500-talet, motsv. Rod i Rede Bog.
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a-formen har mycket litet område i Norge), skam (s. 129), strand'
(s. 143), takk (s. 147).
Att aks(e)l är så pass vanligt i sydvästra Norge vid sidan av oks(e)l
vill förf, förklara med »att det genuina ordet där är motsvarigheten
till fvn. herar». Varifrån denna uppgift härstammar nämns inte. Den
strider mot Aasens uttalande att oksl och herd har olika betydelse.
Den strider också mot meddelanden, som jag erhållit av professor
Per Thorson, kännare av de sydvästnorska dialekterna. »Ein kan
visseleg forklåra vokalen a i aks(e)l ut frå böygningsformer av ordet.
... Aksel er ikke noko lån frå bokmål i.målföri, og det er ... ikkje heilt
synonymt med det gamle herd. Dette siste er no lite brukeleg i sudv.
norsk (eg har ikkje höyrt det i mitt eige bygdemål frå Ryfylke)».2
Motsvarigheter i danska och central svenska, däremot inte i
västsvenska dialekter, har kvast (s. 194). Det på spridda ställen i
Norge förekommande ankel (s. 239) är säkert danska.
Motsvarighet i danskan men — så långt förf. meddelar material
— ej i svenskan har ark 'utbyggnad' (s. 28) likaså mår 'mård' (s. 203;
mot i allmänhet väntat mor; om formen mar se nedan; sv. dial. har
må o. d.). Spurv (s. 273) är ganska vanligt i Norges dialekter; det är
bokmålets och danskans form. I Sverige är spurv anträffat blott i
södra Bohuslän och i Vanda i Halland.
Förf. anser, att formen ånd 'ande' (s. 27) bör ha inkommit i norskan
från danskt kyrkospråk. Enl. Ivar Aasens uppgifter förekommer det
i östra Norge, däremot ej i bl. a. Bergens stift. »Att en omljudd form
bevarats i ö. Norge men ej i Skandinavien i övrigt vore ett exceptionellt förhållande.»3 Jag har införskaffat kompletterande material från
Norsk ordboks samlingar. (Ordet är f. ö. med i det redan tryckta
partiet av NO). Enl. dessa är ånd f. 'sjel, attergangar' belagt från Ål
i Hallingdal, Telemark (bl. a. Seljord), Valle i östagder, Lista m. fl.
1 Om strand säger förf. s. 144 att det, för vissa anförda skrivningar inte finns
anledning anta främmande inflytande. Betr. Strand 1467 fr. Ostfold gäller dock,
att den handling ordet förekommer i också innehåller en form som sogn 'socken'.
Denna är ju dock mycket vanlig i östländska diplom. 1493 nämns Strandh i ett
klart daniserande brev (DN 5: 691).
2 Thorson tillägger: »I moderne bokmål er skulder det vanlege.»
3 Förf. säger dock s. 40 f. att den omljudda formen fong uppträder i Ostfold
och f. ö. ingenstädes i Skandinavien.
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i Vestagder, Fjaler i Sogn og Fjordane, Åsen, Sparbu och Verdal i
Nord-Tröndelag, Beiarn, Kjerringoy, Gimsoy och Somna i Nordland,
Gamvik i Finnmark. Ingen a-f orm finns belagd i ordbokens samlingar.
Men som synes ingår i materialet inga exempel från »Bergens stift».
Det finns ju ingen anledning betvivla Aasens uppgift från detta område. Kanske a-formen är ett minne av birgittiner-norskan i Munkalivs kloster? I varje fall är det uppenbarligen ej så säkert att å-formerna är danska.
Snarast på danska, men eventuellt även på svenska kan återgå,
följande fåtaliga ord: talg (s. 147; i norskan är ä-form vanlig liksom
i danskan; fdan. har tcelgh), bark (s. 174; a-formen hör huvudsakligen
hemma i stadsmål men är överhuvud klent belagd; detta är inte ett
ord som bönder lär sig använda av stadsnäringarnas utövare).
Ordet kas 'hög, hop' (s. 85) har i norskan regelbundet omljud, men
en del omljudslösa former uppträder dock i östf old och Oppland
(däremot ej i Tröndelag trots att Jämtland har kas). I Elverum i Hedmark är kasa, m., belagt. Fördelningen pekar snarast mot Bohuslän—
Danmark.
Många av de under a—e behandlade orden har stor utbredning i
Norge. Liten utbredning har däremot de närmast följande.
Anknytningar närmast till Sverige, men i större eller mindre mån
även till Danmark har asp (s. 115; ordet är rätt klent belagt i danskan och har där biformen esp). Det utan jämförelse vanligaste uttalet är i Norge som framgår av karta 14 osp o. d. I sydöstligaste
Norge intill svenska gränsen finns dock en del belägg på asp; i Tröndelag och Nord-Möre är beläggen inte så få. De tröndska formerna
har geografiskt sammanhang med Jämtland.
Ordet starr 'Carex' (s. 141) har i Norge likaledes nästan genomgående
omljudd form. En del orter i Tröndelagen och nordligare har dock avokal, likaså yttre östfold; i Hedmark har a-vokal funnits men tycks
nu vara försvunnen. Danskan har visserligen star, uttalat star eller
starr, men en äldre form är stcer(re); i Vidensk. Selsk. Ordb. band 6
från 1848 heter det att sker är danska, star norska (det senare tydligen en uppgift som tål mycken inskränkning). Ordet är ju typiskt
folkligt, det finns inget rum för påverkan av stads- och handelskultur.
De norska a-formerna, som är koncentrerade helt nära svenska gränsen, torde sålunda inte vara influerade från Danmark.
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g) Rätt många ord är av den karaktären att deras vokalism kan
förklaras både som resultat av intern norsk utveckling (1. urspr. omljudslöshet) och som influerad av danska, lågtyska och svenska (eller
två av dessa språk eller blott danska). Jag vill nämna galt (s. 176;
jfr nor. galte), tann (s. 152; ofta i formen tcenn, jfr fdan. och dan. dial.
tcend; jfr vidare nor. tannlaus, tannkjot, tannverk osv., fvn. tannberr,
tannM tannscirr osv.), vad 'dragnot' (s. 167; belagt som (i regel) neutr.
från östfold till Vestagder; torde vara en gammal a-stam', men även
påverkan från olika frändespråk är teoretiskt möjlig), tarv (s. 153)2,
klammer (s. 78). Hit hör formellt också agn (s. 108), men det synes
föga troligt att ett ord som detta i det intensivt fiskande Norge
har rönt stort inflytande utifrån. Pluralen är som förf. påpekar
mycket frekvent och säkert ger den förklaringen till den norska vokalismen i sing.
De norska a-formerna al, ale, alen (större delen av Vestlandet) och
aln (Sogn og Fjordane och Hordaland samt Östlandet och Tröndelag),
'aln' (s. 25), återgår säkert alla ytterst på alin, som förekommer såväl
i fsv. som fvn. och danska (nu i formen a/en). Aln bör ha uppkommit
genom synkope i plur., som naturligtvis varit synnerligen frekvent.
Denna utveckling kan ha skett inte bara i Sverige utan även t. ex.
på norska Vestlandet. Aln i Norge kan vidare vara en kompromiss
mellan alin, och dn. Formerna i Tröndelag och på Östlandet kan
givetvis också delvis ha anknytning till Sverige, möjl. även de västländska. Ordet är ju ett typiskt handelsord. Men omljudslösheten
förekommer tydligen i Norge svensk hjälp förutan.

Avhandlingens övriga ordstudier är mer eller mindre irrelevanta
för frågan om det svenska inflytandet i Norge och behandlas ej här.3
1 Jfr fin. vaga, som dock kanske snarast är sent lån från finl.sv. dial. vada,
svagt mask. Mlty. har wade (ty. Wate).
2 Beito anför i Genusskifte s. 383 tarv, m., från Romsdal samt ur ett verk
av författaren Hovden.
3 Hit hör bl. a. slokk, f., 'svag bugning nedad.. (Förf. menar s. 136 att nyisl.
slokk beror på utveckl. Qkk >okk. Ordet kan dock möjl. vara en motsvarighet
till eng. dial. slunk, 'djupt hål i en väg'). Hit hör också t. ex. ark 'kiste', vilket
förf, upptar som samma ord som ark 'en liden udbygning'. »Ordet antas av
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— Jag övergår nu till en annan av förf:s teser (ovan s. 80 uppställd
som numro 1).

2. Det östnordiska u-omljudet
Det framgår inte klart av avhandlingen hur förf, har tänkt sig att
u-omljudet har genomförts i Norden. Man kan — rent teoretiskt —
tänka sig en mångfald möjligheter. T. ex.:
U-omljudet är äldst i ett centrum i väster (förslagsvis västra
Norge) och har därifrån spritt sig ut över Norden.
Ett mindre antal av varandra oberoende områden har vidgats
och sammanfallit.
U-omljudet har mer eller mindre samtidigt eller i varje fall
oavhängigt uppstått på en mängd ställen, förslagsvis i varje socken.
I varenda by eller varenda gård har u-omljudet självständigt
börjat verka.
En ljudlag har verkat så att alla människor i Norden vid en
viss tidpunkt har börjat labialisera sina a under inflytande av nästa
stavelses u helt oberoende av varandra, barnen har inte tagit intryck
av föräldrarna, hustrun inte av sin man, utan u har verkat självt
med osviklig kraft.
Alla alternativen är förvisso inte lika troliga. Men när man diskuterar u-omljudet måste man ha klart för sig, hur den teoretiska
grundvalen ser ut. Detta har förf, knappast haft. Jag återkommer
nedan till frågan.
Jag behandlar först några enstaka problem. Beträffande vissa ord
som har dragits in i omljudsdiskussionen är det diskutabelt eller helt
osannolikt att de har u-omljud i Sverige. Jag vill nämna handsöl,
tröskel, plagg och värld.
Torp vara en sammanblandning av ark 'kista' och ä. da. arkenet 'udbygning'»
heter det. Uttalandet gäller dock givetvis bara ark 'udbygning'. — I detta sammanhang vill jag nämna förf:s för mig svårförståeliga hänvisning (s. 31 not) till
den i Alfta i Hälsingland förekommande formen b6kang som stöd för tanken att
ortnamnet a' glean, &gitt:4n i Järvsö kan vara en gammal best. sing. Namnet
är säkert plur. — Hit hör vidare skank, m., som ju ej skall ha omljud. Ordet
förekommer bl. a. i Tröndelag; jämtskan har i allm skånk, m.
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Handsöl 'handpenningar, köpskål' (s. 138)
Fsv. har formen handsal, n. sg. Efterleden är som bekant sal (till
sälja). Ännu 1640 anträffas handsal, från 1712 är handsäll belagt,
från 1700-talet i övrigt och senare alltid handsöl. Kronologien kan

knappast missförstås. Det är enl. min mening icke riktig etymologisk metod att för 1700-talsformerna med ö räkna med en nu uppdykande fornsvensk omljudd plural. Utvecklingen har nog varit densamma som i daghvardher, som i många svenska dialekter blivit davel
o. d., där e kan uttalas labialt, stundom som tydligt ö. Ett på motsvarande sätt ljudlagserdigt utvecklat h,andsöl med dess möjligheter
till folketymologi har givetvis begärligt annammats och segrat över
hela linjen. Det är ju ett typiskt spridningsord, förekommande i den
rörliga köpenskapen. Hur folketymologien verkar, visar bl. a. betydelsen 'köpskål'.
Tröskel (s. 213)

Av alla de forskare, som jag sett yttra sig om detta ords etymologi,
är förf. den som varit säkrast på sin sak: det finns »ingen anledning
att räkna med andra grundformer» än typen preskwalau, med a som
genom u-omljud blivit o, u. — Ett anmärkningsvärt drag hos detta
ord är att det i nutida dialekter långt oftare uppträder med labial
slutvokal i Sverige än i Norge, alltså tröskul, träsko', träskål mot
treskell, treskjell o. d. De etymologiska auktoriteterna på germanistikens område är ense om att ordet i mycket stor utsträckning redan
tidigt har ombildats folketymologiskt i skilda språk.1 Skeat påpekar i
sin »An Etymological Dictionary of the English Language», att den
äldsta feng. har Perscold. Det senare preshwold o. d. är en folketymologi,
där wold av Skeat anses betyda 'trä' (jfr wood); man har uppfattat tröskeln som 'träet som man klampar på'. Med feng. Perscold stämmer
bra det väl belagda fhty. driscufli, som bör vara en ja-avledning.2
Skeat ansätter en urg. utgångsf orm *frresko-alo med dentalsuffix bildat till *Preskan. Enl. Kluge3 innehåller feng. Perseold, fnord. preseoldr
(utan omljudsvokal!) ett suffix -Pl- : -ål- utvidgat med mellanvokal
och är bildade till »roten» kask 'dreschen'. Dessa ganska väl underisl. finns t. ex. prepskjQldr.
Kluge Nominale Stammbildungslehre § 97 Anm.
a a. a. § 97 b.

1I
2

8— 59153029 Svenska Landsmål 1960
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byggda, i huvudsak överensstämmande etymologier kan inte negligeras. Under alla förhållanden är det högst otroligt, att ordet tröskel
hör med i en diskussion om det östnordiska u-omljudet.
Plagg (s. 259)

I största delen av Norrland, från Hälsingland och Härjedalen till
Norrbotten, finns former av ordet plagg med å-vokal eller grumlig
å-, ö-vokal. I överensstämmelse med en del föregångare vill förf. här
se u-omljud, vilket skulle ha inträffat i plur. Hon försöker också göra
troligt att plur. kunnat vara ett dominerande numerus. Hon pekar
på kläder och västnord. lät, vidare på verbet plagga sig 'ta på sig
kläderna'.
Jag kan inte ansluta mig till denna teori. Plagg är ett lånord från
lågtyskan. Det har inte omljud i Norge. Ingenting finns som tyder på
att en böjning av typen lag, sg., log, plur. förekommit i t. ex. Ångermanland eller Västerbotten. Det, finns heller inga tecken på att plagg
varit särsk. brukligt i plur. Tvärtom ger min erfarenhet av målen i
Västerbotten vid handen att sing. är särsk. frekvent; det finns en
motsättning klea 'kläderna': e kleplagg 'ett kläd(es)plagg'. Troligen
har lånordet plagg anammats så begärligt, just därför att det bildade
liksom en singular till kläder.' Jag tror att detta ord, som ju bevisligen
är ett spridningsord, har fått sin å-vokal i trakter där ljudföljden agg
även annars blir ågg; jfr bågge, någg i mellersta Norrland.
Värld (s. 113, 248, 293)

De fornsvenska formerna utgör en mycket brokig och svårbedömd
grupp, så oenhetlig att det finns skäl att tro på ett varierande ursprung. Ordet kan inte ha varit mycket brukat till vardags av vikingatidens och den tidiga medeltidens svenska bönder, om det över huvud
hade gammal hävd alls. (Vissa forskare gör gällande att ordet ej är
inhemskt i Norden.2) Däremot var det säkert rätt flitigt i bruk hos
kyrkans missionärer; dessa kom som bekant i största utsträckning
från England och Tyskland. Ordet uttalades i feng. tid weoruld,
Verbet plagga sig kan man förklara, om det nu behövs, med en hänvisning
till att plagg äldst synes ha betytt 'utrustning' o. d.
2 Diskussionen refereras senast av Thors Den kristna terminologien i fornsvenskan s. 431 ff.
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woruld o. d. Även i fsax. uttalades ordet med labial: werold o. d. Jag

menar att det finns skäl att överväga, om inte de alternativt uppträdande fsv. o. fdan. skrivningarna av typen wrerulcl ytterst kan stå
under engelskt och fornsaxiskt inflytande. Hur som helst är ordet
icke något gott bevis för östnordiskt u-omljud.
Förf. har (s. 252 if.) på ett mycket förtjänstfullt sätt klarlagt, att
det verkligen finns ord med u-omljud i svagton i svenska dialekter:
annur, gammul. Som förf, påpekar s. 294 visar emellertid de nutida
östliga centrala svenska dialekterna på det hela taget »endast antydningar» om ett i dessa trakter en gång fullständigt genomfört omljud.
Att förf, ändå till slut tror att ett dylikt omljud existerat beror tydligen på flera omständigheter. De flesta argumenten har redan tidigare förts i fält av andra forskare.' Bland dem, som för förf, tycks
ha spelat en viktig roll, vill jag här först nämna runmaterialet. Där
pekar förf, på den uppländska Bro-stenens vaurk 'väktare, vakt'. Nu
förhåller det sig ju så, att det är omstritt vad Bro-stenen egentligen
handlar om. Vaurtbr ingår i uttrycket eller ordet vikinga vaurk. Fritz
Askeberg har i sin doktorsavhandling hävdat att detta pekar mot
Västnorden.2 På en småländsk sten (från Växjö) omtalas en man som
var »a vestrvegum i vikingu». Dessa två fall är de enda där orden
vikingr, viking förekommer i Sverige före 1600-talet. Om, vilket inte
är omöjligt, vikinga vaurPr ingår i en vers
Sar var vikinga
vaurpr mei) Gauti.
kan vikinga vaurPr kombineras med de i fornvästnordisk vers ymniga
ssgrna av typen foldar vQrbr, flotna vQrar, ver6ungar vQrar vilka betecknar furstar. Askeberg vill tolka vikinga vQrcfir som 'vikingahövding'. Han menar att starka skäl talar för att vikingr här är av
västligt ursprung; följaktligen bör — om Askeberg har rätt — även
vikinga vQrå-r vara det. Askebergs mening har bestritts och kan inte
anses bevisad. Men hans argument är i varje fall av den arten, att
Enl. förf. s. 8 har teorin om det äldre u-omljudets genomförande i Östnorden *allmänt accepterats*. En forskare som Ingeborg Hoff menar dock att
u-omljudet bare delvis var gjennemfort* t. o. m. i de väst-svenska målen (se
Skjetvemålet s. 263).
2 Norden och kontinenten i gammal tid s. 121 ff.
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de inte kan negligeras, och de torde vara tillräckliga för att något
rubba värdet hos Bro-stenens vaurkr som bevis för uppländskt u-omljud. Man kan kanske vända på det hela och säga att u-omljudet i
ordet i någon mån stöder Askebergs tes, att inskriften pekar mot
väster.'
Ser man det fornspråkliga materialet i dess helhet överensstämmer
det utomordentligt väl med de nutida svenska dialekternas vittnesbörd.
Gun Widmark räknar med möjligheten, att ett område i nordvästra
Hälsingland, som uppvisar många omljudsformer, kan vara ett reliktområde med minnen av ett över hela Östnorden utbrett u-omljud.
Som argument anför hon att dessa hälsingemål ifråga om omljudet
ej visar fullständig överensstämmelse med vare sig Tröndelagen eller
Härjedalen och att det är föga troligt att de sent och glest befolkade
Härjedalsbygderna kunnat utöva något mer djupgående inflytande i
kulturbygderna i Hälsingland. Till detta kan man ju först säga att
anknytningarna till det centrala Svealand dock är ofantligt mycket
svagare (praktiskt taget inga alls). Det synes mig vidare som om förf.
inte fullständigt har tänkt igenom, vilka alternativ som föreligger vid
lösningen av problem sådana som detta. I ett i samma skriftserie
som förf:s avhandling år 1958 utkommet arbete finns en översikt
över den internationella dialektgeografiska diskussionen kring dessa
frågor, speciellt uppkomsten av språköar. Man kan, schematiskt sett,
skilja på två arter av språköar, reliktområden och novationsområden.
Om de nordvästra hälsingemålen i avseende på u-omljudet utgör en
relikt, kan u-omljudets sydgräns ha gått var som helst mellan mellersta Hälsingland och Stockholm. Om å andra sidan målen ifråga
bildar ett novationsområde föreligger flera möjligheter. Det kan vara
fråga om en självständig utveckling från den gemensamma grunden,
om minnen av livlig kommunikation med Norge och om en inflyttning från Norge. Här bör nämnas att den främste kännaren av Norrlands historia, Nils Ahnlund, allvarligt räknade med en utflyttning
från Norge ner till Hälsingland, en kolonisation som han finner min1 Övrigt material från runinskrifterna är också mer eller mindre irrelevant,
t. ex. modeordet pnd (t. ex. skrivet aunt). Om Norge som spridningscentrum
för kyrklig terminologi under missionstiden se Thors Den kristna terminologien
s. 636.
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nen av i av varandra oberoende norska källor.1 Vilken av alla dessa
möjligheter som överensstämmer med det historiska förloppet är
omöjligt att veta, men under alla förhållanden kan hälsingemålens uomljud inte anföras som bevis för ett allmänt svenskt u-omljud.2
Som ett indicium för att sveamålen förr haft u-omljudet mera
genomfört än nu kan man enl. min mening inte heller anföra, att de
ålderdomliga dalmålen visar fler omljudsformer än t. ex. upplandsmålen. Dalmålen går ju nämligen även i många andra fall helt eller
delvis med västligare mål. Det gäller t. ex. nasalassimilationer och
det gäller typen ku, bru.3
Vad vi kallar ljudlagar är ju formler för sammanfattning av ett
antal enskildheter i ett språk, ett sockenmål osv. I de flesta fall —
nämligen i fråga om alla dialekter som icke tillhör de olika novationernas kärnområde — är de »genuina ljuellagsenliga förändringarna»
ingenting annat än resultatet av stark yttre påverkan. Är de yttre
inflytandena svaga och ger sporadiska utslag, kallar man resultaten
för »lån» eller »icke genuina former», talar om »enskilda ords vandring»
osv. För min del ansluter jag mig till Hesselmans åsikt4, att u-omljudet är äldst i väster och har spritt sig åt öster [eventuellt kan det
ha uppstått oavhängigt på ett mindre antal områden, varav ett kan
ha funnits i Danmark]. Jag anser emellertid att man kan dra andra
konklusioner av detta än Hesselman. Spridningen har skett på det
sätt som dialektgeografien har klargjort, nämligen i ord brukade
i satser. Därav följer att man inte skall eller behöver vänta sig ett
enhetligt genomförande i hela Norden. Somliga ord kan ha varit särskilt expansiva av olika orsaker, semologiska, fonetiska, sociala osv.,
andra inte. Som förf. i polemik mot Hesselman säger s. 15 är det »i
1 Se

Jämtlands och Härjedalens historia 1: 37.
Förf. anför (s. 291) som stöd för tanken på ett samband mellan hälsingemålen o. sveamålen (att alltså ingen anknytning västerut föreligger) att även
östliga socknar i Elälsingl. har en form som apkirv och menar, att den inte kan
ha varit expansiv, då den bl. a. haft riksspråket emot sig. Men om 8p8rv är
gammalt i ny. Hälsing'. kan det ju ha expanderat långt innan det fanns något
»riksspråk».
3 Om västnordiska drag i övre dalmål se också t. ex. Bror Lindön i ANF
70: 200, D. 0. Zetterholm Dialektgeografiska undersökningar I, kartan Fähus.
4 Omljud och brytning s. 17.
2
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princip knappast möjligt att av enstaka ords spridning dra slutsatser
om en ljudlags utbredning, eftersom orden kan ha vandrat».
Som dylika vandringsord har förf, själv i andra sammanhang betecknat bl. a. öm och öl: »Att formen öm fått en så stor utbredning
i Skandinavien (jämte Färöarna), beror säkerligen på att öm är ett
vandringsord. En sydlig (dansk'?) form har antagligen tidigt undanträngt i andra dialekter genuina former» (s. 235). Betr. öl antar förf.
s. 280 f. och s. 286 att dess vokalism är genuin endast för ett mindre
område.'
En jämförelse med andra ljudförändringar är givande. Jag vill särskilt peka på nasalassimilitionerna, som har utretts av Lennart Moberg.2 De har ett intensitetsmaximum i väster, tunnar av österut och
är i det centrala Sverige, på Gotland och i Finland helt okända i
många ord. Här är det helt omöjligt att hävda att assimilationerna
har varit fullständigt genomförda en gång över hela området men att
nk, nt, mp återbildats. Vi finner att assimilationen i vissa ord når långt,
i andra ej, och att därvid fonetiska faktorer har varit av stor betydelse, svagton, konsonantanhopning3 osv. Jag tror att något liknande
kan ha gällt för n-omljudet.
Förf, däremot anser att om u-omljudet »med full konsekvens verkat i svagton [i typen annur, gammul; jfr ovan], talar ... all sannolikhet för att det även verkat i starkton» (s. 293). (Ovan har jag visat
att en del av förts material, som skulle bevisa omljudslöshet i svag1 S. 286 sägs örn och ö/ vara »kulturord>>. Beträffande örn är väl dokumentering av påståendet nödvändig.
Även Gun Widmark hänvisar till parallellen med nasalassimilationerna,
men hon tycks inte anse, att de talar mot hennes tes. Intressant synes mig
Mobergs påpekande (diss. s. 156) att byggnadstermen skunk(e) är oassimilerad i
Västergötland och hans sammanställande av detta med det faktum att Dalsland-Värmland och östra Norge har en annan term. Västnorskt skukk och
svenskt skunk möts alltså ej.
3 Hesselman Huvudlinjer i nordisk språkhistoria s. 354. — Fonetiska faktorers betydelse vid ljudförändringars spridning illustreras också av förhållandena vid det bakre r-ljudet i södra Sverige. Tungrots-r-et kommer ovedersägligen söderifrån och har helt erövrat Skåne, Småland m. fl. landskap så när som
på obetydliga språköar. Alla r har där fått bakre artikulation. Men norr om
kärnområdet har vi götamålsfördelningen av 4 och r, dvs, bakre r blott initialt
och vid geminering. Detta är ingenting egendomligt, och ingen vill hävda att 4
en gång måste ha funnits i alla ställningar i t. ex. Östergötland. Det är bara så
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ton på svensk botten, är irrelevant.) Hon säger också (s. 292) beträffande de sydsvenska och danska förhållandena med omljud i vissa
starktoniga ord, omljudslöshet i andra att den »enda rimliga förklaringen ... är den, att omljudet verkat i hela ordförrådet på samma
sätt som i Västnorden.» Uttrycken »all sannolikhet» och »enda rimliga»
kan jag inte obetingat instämma i. Här står i själva verket åsikt mot
åsikt, ingendera kan slutgiltigt bevisas. De fakta, som kan åberopas,
är fornspråkliga belägg, nutida dialektformer och paralleller med
andra ljudövergångar. De kan tydligen tolkas olika. För min del håller jag det för fullt möjligt, att u-omljudet endast i mindre omfattning — i vissa ord och i vissa ställningar — trängt fram till sveabygderna. Det är inte ens helt säkert att det äldre u-omljudet har
varit likformigt genomfört i Norge. Förf, tycks inte räkna med möjligheten att en enda omljudslös form skulle kunna vara forntida, förlitterär, ursprunglig i Norge.' När man ser hur utomordentligt olikformigt de omljudslösa orden uppträder i Sverige, så kan man inte
hålla tillbaka en misstanke att det kanske inte har varit så helt med
likformigheten i Norge heller. Kanske Seip har rätt i att Östlandet i
vissa fall inte har haft genomfört u-omljud. »Vi kan ikke vare visse
på at u-omlyden noen gang har vart helt gjennomfort etter 'reglene'»
(NSH s. 25). Tidiga belägg på omljudslösa former ur norska handskrifter är anförda av Seip (NSH s. 123 f.; se vidare nedan s. 117).
Ordet fonn 'sneehob' (karta 6) heter fann, fan 1. fans o. d. i sydöstligaste Norge och i Bohuslän, Värmland, Dalsland och delar av
Västergötland, Halland F. ö. är ordet okänt i s. och mell. Sverige
liksom i Danmark (dock fannehvid i Jylland). Det förefaller mig möjligt, att formen fann är urgammal på norskt område. Färöarna, Shetland och Orkney har fann. Motsvarande kan ha gällt även för en del
andra ord, t. ex. rad" 'rad, jordrygg' (se ovan s. 102); ortnamnet
att i utkantsområdet har den söderifrån kommande ljudövergången ej blivit
lika fullständigt genomförd som i kärnområdet. (Jfr D. 0. Zetterholm i Sv. Lm.
1942, s. 42 ff., Landtmansson ib. 1945, s. 112 ff., särsk. s. 116). Likartade synpunkter kan man anlägga i många andra fall. Jfr beträffande övergången nd > an
i Västergötland Götlind i Namn och Bygd 1935, s. 84 ff. Här är det dock synbarligen mera fråga om olika spridning i olika ord.
i Visserligen framhålls på flera ställen i avhandl. (t. ex. s. 243 betr. alder 'al')
att a-former undanträngts i Norge, men även i dessa fall räknar förf, tydligen
med att dessa former icke någonstädes är ursprungliga.
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Knestang i Norderhov har a-skrivning sedan gammalt, men appellativet heter i våra dagar stong i Norderhov.
Jag övergår nu till den sista tesen (jfr ovan s. 81), framställd i
kap. III.

3. U-omljudslösa former i de västnordiska öspråken
Som inledningsvis sades, menar förf.' att omljudslösa former i isländska, färöiska osv, huvudsakligen beror på inflytande från Norge
(och till Norge skulle de så vitt jag förstår »under senare medeltid»
ha spritt sig från Sverige, där de inte heller skulle vara ursprungliga
utan bero på en återgång av u-färgat a till rent a). Man får i det
kapitel som är ägnat dessa frågor inte någon samlad redogörelse för
vad som hittills är känt beträffande omljudslösa former på Atlantöarna; jag tänker därvid främst på isländskan. För en helt tillfredsställande behandling av problemen skulle det givetvis tarvas en
genomgång av alla de viktigare handskrifterna från olika epoker,
men det är ju ett jättearbete och kan inte rimligtvis fordras av en
avhandlingsförfattare, för vilken dessa frågor blott är delproblem.
Däremot hade som sagt en sammanställning av vad forskningen hittills bragt i dagen kunnat göras. Lätt tillgängliga uppgifter i vanliga
handböcker får inte saknas. Notiser i Seips Norsk språkhistorie2 tycks
dock ha undgått förts uppmärksamhet. Inte heller har förf. utnyttjat Cleasby-Vigfusson. och Lexicon poeticum (liksom f. ö. ej heller
Hertzbergs ordbok till NGL). Dessa verk innehåller mycket, som inte
står att finna på annat håll. Att ta sin utgångspunkt i Ad. Noreens
grammatik av år 19233 och komplettera den med några spridda uppgifter här och var i framställningen är knappast tillfredsställande. En
berömvärd insats har förf, gjort genom att excerpera de isländska
1 S.

297, 320 if.
S. 71, 123 f.
3 Med rätta framhåller förf, att adjektiven h,allr o. harr, som är u-stammar
i gotiskan, bör föras åt sidan. Dock är hänvisningen till fin. lånordet hurras
(motsv. isl. harar) ej fullt bärande. Här kan föreligga substitution i finskan, då
denna f. ö. ej känner -tis som nominativform hos adj. (Se Karsten i Folkmålsstudier 9: 113). Detsamma gäller fin. adjektivet kallas. Förf:s anmärkning s. 303
not 2 mot Holthausen för uppgiften om fin, kallas, subst., förefaller mig något
ovidkommande i detta sammanhang.
2
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breven i diplomatariet. Materialet är ju dock mycket ensidigt på
grund av diplomens stereotypa ordförråd.
Ett viktigt och bestående resultat av förf:s undersökningar är att
Atlantöarnas språk visar en avsevärd likhet i fråga om u-omljudslösheten. Samma ord — i synnerhet starka fem. o. u-stammar — påträffas i ganska stor utsträckning med a-vokal över hela eller stora
delar av området. Förf. menar att dessa likheter fordrar en enhetlig
förklaring, det har varit en gemensam yttre påverkan. »Frågan är då,
vilket språk som har varit långivare. Uppenbarligen måste valet stå
mellan danskan och norskan» (s. 320).1 Att västgermanska språk, t. ex.
engelska, kan ha varit långivare i vissa fall, speciellt ifråga om de
äldsta formerna, har tydligen aldrig föresvävat förf. Som ovan visats
är det emellertid troligt att ord som hatt, katt, hall har sin a-vokal
söderifrån. Betr. hand — också en tidig form västerut — gäller att
förutsättningarna för en parallell utveckling har funnits i alla språken.
Just dessa fyra ord begagnar förf. för att visa norskans betydelse:
eftersom de finns redan före 1400, då danskan ännu inte fått insteg
på Island, är de norvagismer. Då finns det »knappast något skäl att
sätta annan etikett på dem efter den tiden. Det är åtminstone rimligt, att de andra omljudslösa orden har samma ursprung, även om
de inte kan påvisas i språket förrän efter 1400» (s. 321). Men om nu
dessa formers norska proveniens kan misstänkliggöras, så som jag
tidigare har gjort, så faller en av de viktigaste punkterna i bevisföringen för att danskan spelat så ringa roll efter 1400. Jfr förf:s
sammanfattning s. 322.
Med avseende på formerna i folkvisorna och i rimorna vill förf, med
all rätt, synes det mig, gärna tro att de »ytterst ofta» kommit från de
danska folkvisorna, dock via norskan (s. 311).
Beträffande hur närheten till de brittiska öarna står i relation till
en av förf. framhållen ökning av de omljudslösa formerna från Island
till Färöarna och Shetland se vidare s. 86 not 2 ovan.
Det är ett intressant och viktigt konstaterande förf, gör, då hon
1 De isländska formerna har tidigare allmänt förklarats som norska (och
danska) De färöiska betraktar t. ex. Håkon Hamre (Fieroymålet i tiden 15841750) i stor utsträckning som danska; om dem från Shetland och Orkney slutligen har sagts, att de kunde vara minnen från de första invandrarnas tid före
u-omljudets genomförande.
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(s. 321) påpekar att de omljudslösa ord, »som har en mycket stor
spridning i norska dialekter, återfinns nästan undantagslöst också i
de önorska språken». Detta är givetvis ett beaktansvärt indicium för
norskt ursprung. Ett påfallande undantag är, som förf. påpekar, fann
'sneehob' som finns såväl på Färöarna som Shetland och Orkney men
i Norge har ringa utbredning (blott i den sydöstligaste delen kring
Oslofjorden). Förf. säger (s. 321) att man bör räkna med att därvidlag
den dialektgeografiska situationen förr varit en annan och hänvisar
till den speciella studien över ordet fann. Där finns dock intet stöd
att hämta för tanken att fann tidigare haft större utbredning i Norge.'
Att mycket av det u-omljudslösa materialet i Atlantöspråken har
samband med Norge tror jag förf, har alldeles rätt i. Men sambandet
bör naturligtvis inte överdrivas. En parallell erbjuder det lågtyska
inflytandet på de nordiska språken under medeltiden. Lånorden är i
allra största utsträckning gemensamma för svenska, danska och
norska. De tre språken har alltså påverkats mer eller mindre likformigt (även om det givetvis till en del torde vara så, att svenskan
och norskan mottagit lågtyska inslag via danskan). På samma sätt
kan danskt inflytande — liksom engelskt; se ovan — ha gjort sig
gällande likformigt i norskan och öspråken. Att färöiskan har så pass
många fall av u-omljudslöshet, isländskan i våra dagar ytterst få,
kan väl höra samman med att danskan ända till nu har spelat en
stor roll på Färöarna men däremot inte på Island.
De äldsta färöiska jordeböckerna (från 1584 och något senare) uppvisar flera omljudslösa former (t. ex. Strand, Hamrum)2, som sedermera ersätts av omljudda. Håkon Hamre menar att dessa äldsta
skrivningar beror på danskt inflytande. Åsikten får stöd av att danskan enl. jordeböckernas vittnesbörd över huvud hade en stark ställning på Färöarna vid denna tid. Anledningen till att a-skrivningarna
utmönstras måste — det är också förf:s mening — vara, att den folkliga färöiskan efter hand gör sig mer gällande. Kanske har de inhemska skrivarna blivit talrikare.
I detta sammanhang kan det vara skäl att ta upp hela det kronologiska problemet i dess förhållande till teorin om ett svenskt, icke
danskt, inflytande i Norge under senare medeltid. Vad förf, menar
i Däremot tror förf, att ordet förr varit vanligare i östnorden.
2 Håkon Hamre a. a. s. 18.
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med senare medeltid är ej fullt klart, men jag utgår ifrån att termen
har sin i språkliga sammanhang vanliga betydelse, dvs. omspänner
tiden ca 1350-ca 1525. I varje fall kan väl ej 1200-talet räknas in.
Om u-omljudslösa svenska språkformer invaderat Norge först på
1300-talet1, måste de därifrån ha spritt sig till Island med en exceptionell hastighet, eftersom oomljudda former uppträder i isländska
handskrifter redan på 1200-talet, ja, i handskrifter från ca 1200.
(Jfr Seip NSH s. 71; som ovan sagts finns hand i AM 623 kvarto.)
Redan detta är väl tillräckligt för att visa, att förf:s syn på den västnordiska omljudslösheten — åtminstone sådan den formulerats i denna
avhandling — är motsägelsefull och delvis orimlig.
Materialet och synpunkterna i avhandlingens båda huvuddelar,
ordstudierna och kapitlet om öspråken, kap. III, är inte kongruenta,
vilket ger avhandlingen en något disparat och delvis oklar prägel.
I ordstudierna behandlas uteslutande äldre u-omljud, i kap. III både
äldre och yngre u-omljud och dessutom (i ett avsnitt) it-brytning
(detta trots att förf. s. 17 deklarerar att ord med u-brytning ej medtagits). I ordstudierna är huvudintresset det svenska inflytandet på
norskan, i kap. III däremot det norska inflytandet på öspråken. Dessa
förhållanden kanske ger en förklaring till de nyssnämnda kronologiska
inadvertenserna.

4. Några etymologiska och ljudhistoriska specialproblem
Det har varit förf:s berömvärda ambition att behandla alla de ord,
som ger upplysning om det äldre u-omljudets resultat i nutida skandinaviska dialekter.2 Denna strävan har fört till att det hopat sig
detaljproblem. Många av dem har förf, angripit med ett stort uppbåd
1 Omljudslösa former i norska handskrifter finns inte så få redan från 1200talet. Se Seip NSH s. 123, jfr f. ö. Gun Widmarks avhandling s. 13. Egendomlig är förf:s reflexion s. 16: »[Hand] och andra omljudslösa former tyder på att
i norskan redan under 1300-talet i någon utsträckning former fått insteg som
är vanliga i östnorden.»
2 Ett ord som saknas är Lima, Transtr. v8// ,-.vall, f., av *vQt/, motsv. vall i
ortnamn„ i nordligaste Värmland (Hesselman Huvudlinjer s. 351). — Saknas
gör också nor. kakk, m., 'lieknagg, trådnystan, litet träkar' motsv. nyisl. kökkur
'klump, (dryckes)skål', fisl. sncekQkkr, sv. dial. kack, 'selpinne, stäva' (varom se
Torp o. Zetterhohn i Sv. Lm. 1930: 47).
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av material och en avsevärd beläsenhet i den filologiska litteraturen.
Hon kan också redovisa flera goda resultat. I andra fall har frågorna
inte kunnat penetreras tillräckligt.
Jag skall nu ta upp några dylika enskilda problem i avhandlingen,
främst av etymologisk och ljudhistorisk art.
Humma
Verbet humma, håmma, hämma 'få en häst att rygga' m. m. (även
refl. om djur humma sig osv.) har av ålder brukat anknytas till isl.
hem, f., 'lår på djur'. Man har påpekat att nyisl. har hama sig 'vende

Bagen mod Uvejret, soge Lx'. Förf. vill (s. 71) inte tro att detta kan
vara riktigt, eftersom verbet uppträder med vokal motsvarande omljudsvokal i hela Norden, även t. ex. i finlandssvenskan (och som
lånord i finskan). »Det är orimligt» säger förf. »att dessa vitt spridda
former med u skulle återgå på *hQmma». Hon vill i stället förklara
formerna av verbet som »varianter av interjektioner» (s. 72) och hänvisar till Ideforss Interjektionerna s. 298 f. Det hem, htim som Ideforss behandlar har dock helt annan innebörd och är dessutom nästan
uteslutande belagt i äldre grammatikor och lexika, som ju gärna
skriver av varandra.
Mot bakgrunden av verb som rygga, belagt redan i fsv. och med
motsvarighet i nor. ryggja 'drive en Hest baglamgs', och backa, ytterst
till eng. back 'rygg', är det lätt att förstå en ordbildning homma till
horn. Ett ord som detta, använt av ryttare och kuskar under gemensamma väguppehåll och i gästgivargårdarnas stall, måste ha haft
osedvanligt stora möjligheter att spridas. Jag tror inte man behöver
ha så stor betänklighet mot att anta, att en västlig (eller sydlig) omljudsform här kunnat sprida sig ända till Finland.
Hamn

I artikeln hamn s. 58 if. har sammanförts ett mycket heterogent
material av olika ord. Ibland kallas de av förf. »detta ord» (t. ex. s. 59),
»ordet hamn» (s. 61)1 osv. Ingen redogörelse ges för de åsikter som
1 Liknande gäller i viss mån artikeln vor s. 231 f. Två etymologiskt skilda
ord, det ena urspr. mask., det andra urspr. fem., sammanförs där efter Aasens
föredöme och omnämns som »det norska ordet [vor]». — S. 76 heter det: »Ordet
[hon] visar i nisl. annan form: herfi, n.» Det är givetvis två olika ord. Likn.
gäller ark (s. 28).
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framställts om de olika här behandlade orden, t. ex. Hellquists mening att båthamn<habnö-. Det sägs att »de omljudda formerna av
detta ord är tydligen i Norge vid vissa betydelser helt försvunna».
Men en a-stam hamna-, som i vissa fall kan vara utgångsform, skall
ej ha u-omljud, ej heller primärt en i-stam habgni-, habaini-.
Jag tror, att hamn »fjädrar efter en riven fågel, rester av en orm,
rester av en kullfallen gärdsgård» bör hållas avskilt från hamn 'fäbodvall' och hamn 'skjul'. Hamn 'lämning, fjädrar' osv, kan höra till
hamn 'fosterhinna, gestalt, vålnad' och till hamr 'ydre beklmdning'.
Den betydelseövergången är inte svårförståelig.
Hamn 'bete, fäbodvall' o. d. hör enligt min mening samman med
en i fornspr. välbelagd bet, hos fvn. hQfn, nämligen 'Havnegang,
Graesgang', urspr. uppenbarligen 'hävdande genom bete'. Detta hQfn
är liksom hävd, hävda bildat till hava.
Hamn 'slåtterbod, skjul' slutligen kan vara samma ord som hQfn
'kappa' eller hQfn 'båthamn'. I varje fall har det en så obetydlig utbredning att det inte utan vidare kan kasta omkull gamla väl underbyggda teorier. Förf. menar, att bet. 'betesmark' utvecklats ur bet.
'slåtterbod'. Att här utgå från den rent lokala och sent belagda bet.
'slåtterbod' och bortse från hQfn 'Havnegang' osv. i fornspråket, tror
jag inte för till den rätta lösningen. Förf. säger s. 61 att en grundbetydelse 'ägande' förefaller -»väl ' blek och intetsägande som beteckning för betesmark, fäbodvall». En sådan betydelseövergång från det
abstrakta till det konkreta är synnerligen vanlig (odling, bogång 'betesmark', höjd osv.).' F. ö. är nog som ovan sagts grundbetydelsen inte
'ägande' utan 'hävdande, det man hävdar'.
Rast

S. 122 not 4 polemiserar förf. mot SAOB, som antagit att ett rast
'smal slätt' o. d. hör samman med sömra,st 'sömrand'. Ett sv. rast,
f., 'smal landremsa' är känt från samma område (ö. Vätterstranden).
Förf, menar, att SAOB:s rast bör sammanställas med ett annat ord,
nor. rast 'mark' etc.
Det är emellertid tvivelaktigt om det existerar något norskt rast
'mark'. Aasen anför rost, f., 'et lngere Stykke vei' samt (jfr ovan s. 92)
1 Jfr t. ex. Emil Olson De appellativa substantivens bildning s. xxvu o. E.
Flummelstedt Nomina actionis s. 163 (Sv. Landsmål 1936).
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sammansättningarna utrast, f., 'Udmarker' och heimrast, f., 'den nxrmeste Grxsgang eller Udmark ved en Gaard'. Aasen har alltså detta
rast blott i ssgr; betydelsen är abstraherad ur dessa. Ssgrna har motsvarigheter i fvn. och det är fullt klart hur de fått sin betydelse.
Ctrgst kan sammanhållas med 4tvegr som betyder samma sak, nämligen dels 'vägen ut från gården', dels 'utmarker'. Vi har här alltså
att göra med en i västnord. i sammansättningar utvecklad specialbet.
av rQst 'vägstycke'. Kanske förf, dock menat, att östg. rast betytt
'väg(stycke)', ej 'mark' osv. Detta vore tänkvärt (men osäkert).
Balk, bolk
S. 173 säger förf.: »ODS uppger balk ... 'skillevwg, forhojning' och
bulk, bolk
forhojning. Samma ord antas vara bolk 'tyndt, tjteret

reb'.»
ODS räknar här inte med ett och samma ord. Ordet balk sammanförs med bjcelke. Bulk (bolk) 'fremstaaende ujvnhed, forhojning,
knude, puldrel', sammanförs däremot med sv. dial. bulk, eng. bulk
och fvn. bulki. Det anses vidare att en särbetydelse hos ordet beror
på påverkan från balk. Bolk 'fiskesnore' slutligen anses vara samma
ord som balk; man hänvisar till nor. bolk i likn. betydelse.
Enl. min mening kan det inte vara någon tvekan om att ODS har
rätt. Bulk 'ojämnhet' skall hållas avskilt från balk. Det förra skall
sammanställas med sv. dial. bulkig 'knölig', bulkot 'bucklig', ä. sv.
bolkot 'uppsvälld', bolk 'ett slags bukigt dryckeskärl' m. m. (Se Rietz,
SAOB samt Benson Adjektivsuffixet -ot). Det hör ihop med bulle,
böld osv. På det sättet förstår man också fdan. bulk, i den mån ett
sådant finns.'
I detta sammanhang kan påpekas argumentationen s. 173 not 2.
Förf, vill ej tro på en överg. u > ö i skånskt bölk 'balk'. De paralleller
med u > ö som anförts av Billing anges vara »för få» för att kunna
åberopas. Man undrar hur många ord som i dylika fall är minimum.
Om så blott ett enda ord visar en viss övergång så har det naturligtvis intresse. En annan sak är att sannolikheten för en viss ljudlags
existens är större ju fler exempel man kan visa på.
Jag har ej kunnat återfinna detta av ODS uppgivna ord.
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Skrock

Som förf. påpekar s. 270 tvekar Torp något att identifiera det nutida nor. skrok 'snack, sladder', sv. skrock 'vidskepelse' o. d. med fvn.
skrQk 'usandfaerdig tale'. Orsaken till den lilla reservation Torp gör
är väl de moderna dialektformerna. Ordet skrock företer ofta inte
den vokalism, man skulle vänta, om o ginge tillbaka på Q. Vidare har
o-vokalismen en förvånande stor utbredning; någon a-form är över
huvud ej känd.
För min del tror jag inte, att det här föreligger en gammal omljudsvokal. "Man har tidigare räknat med att skrock står i avljudsförh. till
skrocka. Jag tror att skrock direkt är ett verbalsubstantiv till skrocka
med grundbetydelsen 'pladdra, snacka' o. d. (ljudhärmande). I isl.
har ordet sekundärt fått w-stamsböjning på samma vis som ragg (se
ovan). På detta sätt förstår man utan vidare ordets vokalism i dialek,
tema och i fsv.; i tidig fsv. är nämligen u-form belagd: skruksokn,
skrukvitni, även dat. skrukke YVgL. Ordets utbredning blir då inte
heller något problem.
Gröll 'grav'

Förf. menar s. 180, att västnordiskt och värml. grott, gröft 'grav'
m. m. skulle vara en bildning till ett *grup- föreliggande i nor. gröp
'uthulning'. Utgångsformen skulle vara ett f. ö. okänt *grupti- i avljudsförhållande till sv. gröpa ur. Det heter: »Etymologien passar väl
till ordets olika betydelser.» Detta är diskutabelt. Jag känner intet
exempel på att 'kyrkogårdsgrav' i seriöst språk kallats hål(a)1. grop
1. dyl. Man begraver inte sina döda i vilken urgröpning som helst.
Grav hör ihop med grava, gräva, alltså 'det man iordningställt gm
grävning'. För min del tror jag att nor. dial. groft motsvarar fvn.
grQptr, grOtr, 'grav'. Vokalismen utgör inget oöverstigligt hinder.
Som förf. själv på flera ställen i sin avhandling påpekat uppträder
omljudsvokalen ej sällan i oregelbunden gestalt (se t. ex. s. 285 f. med
not 2).
Förf. anför ett norskt grobt 'grav' från 1698 och kommenterar:
»... formen är så gammal, att den bör vara genuint norsk». Förf, kan
väl inte på allvar mena, att norskan inte skulle ha påverkats av
danskan förrän efter 1698?
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Ålla

Utredningen om sv. dial. ålla (s. 281)1 'prata, larma' osv, förefaller
mig litet överdimensionerad. När vi har en ljudrot u/- i svenskan i
bl. a. sv. dial. ultra 'småklaga' (se Seth Larsson i Namn och Bygd
1928, s. 36 ff.) vidare i ordet yla, dial. ula och sannol. i norskan i ord
på u/- och o/- (jfr lat. ululare), så synes det knappast värt att offra
så pass mycket utrymme som en sida på att pröva att sammanställa
ålla med öl, en kombination som stöter på svåra hinder ur alla synpunkter, dialektgeografiska, ljudhistoriska och semologiska. Förf. konstaterar också, att ålla inte kan åberopas i u-omljudsdiskussionen.
Snes

Det synes mig inte vidare rimligt att — som sker s. 105 — härleda
detta ord ur en ssg bergsnQs.
Ett *berg8-vQ8 vore ganska ensamstående. Berg har normalt stamkomposition i fomvästnord.: bergbtii, berghlid osv.
Det finns en hel rad ord som tillhör ung. samma betydelseområden
med parallellformer med och utan s-:
snus — nus
snos — nos osv .2

Det över mycket stora delar av Norden, även i ortnamn, spridda
snQs, snas o. d. kan inte gärna ha en sådan tillfällighet som utbryt-

ning ur en ssg att tacka för sin tillvaro.
Gong, f. '(upp)gång', 'svalgång' m. m.

Förf. menar (s. 49) att gong, f., kan vara en urspr. plur. av fvn.
gang, n., 'vei, passage' eller en ombildning av fvn. gangr, m.
Enligt B. Söderbergs och S. Erixons framställning i Nord. Kult.
17: 239 ff. skulle svalgången på de svenska böndernas boningshus
vara en sen företeelse, den skulle tillhöra senare medeltiden och vara
ett kulturlån söderifrån. Enl. Erixon Sv. byggnadskult. s. 612, 620 ff.
är svalgången betydligt äldre i Norge än i Sverige. (Om dessa problem
se vidare t. ex. H. Vreim i Nord. Kult. 17: 364, E. Lundberg Bygg1 Till förf:s materialsamling kan läggas ålla 'tala vänligt, förtroligt, skämtsamt', ållug 'språksam', Hedemora Lmf. 90: 22 (ULMA).
2 Se Torp.
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nadskonsten i Sverige under medeltiden, s. 156, 160, 177, dens. i Sv.
Uppslagsbok 2 uppl. 18: 524; L. Dietrichson och H. Munthe Die Holzbaukunst Norwegens s. 105; G. Lindgren i Nord. fam.-bok 2 uppl.
3: 1270 f.; Hildebrand Sveriges medeltid 1: 156, 428 f.) Ordet ganger,
gang, gång osv. i konkret användning om en byggnadsdetalj o. d.
är i varje fall ungt i Norden. Det saknas i fvn. och är i svenskan
känt först från 1400-talet, då det emellertid är vanligt.
Svalgången kallades gang på tyska. Ordet gank, m., förekommer i
mlty. i konkr. bet. 'gång, där man går'. I äldre ty. är Gang mycket
väl belagt och förekommer också i bet. 'gång på murar för försvarare';
jfr Säulengang, Bogengang, Kreuzgang (i kloster). Särskilt vanl. »im
alten biirgerhause besonders ein freier anbau oder ausbau von holz
im hofe längs des ersten, zweiten stockwerks fiihrend» (Grimm).
Redan Torp antar f. ö. att nor. gang i konkr. bet. kommer från tyskan.
De ovannämnda fvn. gang, n., o. gangr, m., har ingen konkret betydelse utan abstrakt: 'gående, passerande, att gå' o. d. Gong kan alltså vara lånat från tyskan liksom en annan byggnadsterm, som delvis
uppträder med omljud i norskan, nämligen trapp 'trappa', och kan
ha fått sitt sekundära omljudl på samma sätt som sistnämnda ord
(se s. 86 f. ovan).
Trast
Beträffande ordet trast menar förf. (s. 212) — jag tror med rätta —
att det är »tänkbart att en enhetlig grundform för samtliga nordiska
former [trast, fräst, trost, trsst osv.] inte har funnits». Hon tillägger:
»Om namnet äldst varit ljudhärmande ... kan olika former ha existerat vid sidan av varandra.» Det förefaller som om förf, menar att
trast (med variantformer) är ett relativt ungt, på nordisk botten nybildat ord. Men trast har ju släktingar i många indoeuropeiska språk,
jfr lat. turdus, ty. drossel, eng. throstle.
För fsax. thrösla, mlty. drösle brukar man räkna med en grundform
krös- alltså med långt o. Det finns sålunda viktigt kontinentalgermanskt jämförels3material att dra in i diskussionen, när man skall
bedöma de skandinaviska formerna av typen trast.
1 Att gong, f., har »omljudsvokal» synes framgå av att det är belagt i Setesdal,
vilket ej ligger inom området för den norska övergången för a > å före ng (se
Beito Genusskifte s. 196, Widmarks karta 15).
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Förf. menar (s. 211) att sv. dial. trost återgår på en omljudsform
prQstr. För att kunna motivera det påståendet, måste hon förutsätta
en övergång 9>0 före st. Hon hänvisar därvid till forskare som för
olika sv. dialekters vidkommande skulle ha konstaterat en sådan
övergång. Alla dessa hänvisningar blir emellertid cirkelbevis; trost
är nämligen det enda fallet. Även hänvisningarna till liknande utveckling i Norge är föga bärkraftiga. De exempel, som finns, är antingen irrelevanta (t. ex. kvost, ost) eller avser förhållanden på ett
litet område (kost 'vedhög').
För min del tror jag inte det är omöjligt, att vi i det mellanskandinaviska trast har en gammal avljudsform till trast; jfr de germanska parallellerna.
Förf, hänvisar s. 212 till N. Lindqvist och säger att kledra, klådra
'taltrast' i Sverige »tar vid söder om området för trost». Av detta
drar hon den slutsatsen, att trast inte har varit någon »konkurrenskraftig» form. Varianten trost skulle ha haft »en större och mera
homogen utbredning». Trast går dock i stort sett sydligare än trost,
så i Bohuslän, och så i Östergötland (från Östergötland är bara trast,
ej trost, belagt). I gränsbältet, där kledra och trost möts, finns alltså
trast (förutom i östra Sverige, Finl. och Norrl.). Detta synes mig
knappast kunna bli en förklaring till den stora utbredningen av trost
(fram till Närke, Västmanl., Dalarna, västligaste Uppl.). Tanken är
möjligen den, att eftersom kledra kanske trängt undan trast i söder
— vilket är blott ett antagande — så bör väl trost ha trängt ut trast
i norr. Men trast som sådant kan väl inte genom någon sin egenskap
vara predestinerat till undanträngande.
Förf, menar också att trast och trost kunnat beteckna olika fåglar,
varvid det senare skulle ha avsett den vanligare trasten och därför
segrat över det förra. Några fakta som talar i denna riktning anförs
dock inte.
Näsa m. m.

Förf. ansluter sig (s. 102) till Hellquists i opposition mot Kock
framförda mening, att ä-vokalen i rikssv. näsa beror på inverkan av
Ity. nese; det vore »enklare och rimligare» än att som Kock anta, att
plur. ncesir med i-omljud är utgångsform. Problemet är nog inte så
enkelt. Det är dock påfallande, att ä-vokal är belagd i våra äldsta
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fornsvenska texter, i Äldre Västgötalagen, östgötalagen, Upplandslagen, Dalalagen, Hälsingelagen, Västmannalagen, Bureanus osv.
Det vore ganska märkligt, om namnet på en kroppsdel som näsan
redan i den äldsta och ålderdomligaste litteraturen, i landskapslagarna, skulle ha radikalt omvandlats genom lågtyskt inflytande.1
I Jämtland uppträder näsa i former som nuss, nasa, i Medelpad
nesa m. m.2 Förf. tror att dessa former huvudsakligen återspeglar
en gammal omljudsvokal (<*nQsar). För västra Jämtland vill hon
dock räkna med möjligheten av ett tilljämnat nasar>nåså. Förf:s
förklaring synes mig tänkvärd. För min del tror jag dock, att hela
det mellannorrländska materialet skulle kunna återföras på en plural
na,sar (nåså(r) osv.), som vid den över nästan hela Sverige genomförda
omvandlingen till sing. råkat vilse i systemet och attraherats åt olika
håll, än mot påse, påsa, än mot brasa, brasu. Att man skiljer de västoch centraljämtska3 formerna från de östjämtska innebär, såvitt jag
kan se, inte någon vinst. När traditionen radikalt bröts, som ju bevisligen har skett i fallet näsa, yppade sig möjligheter för inflytelse
från skilda håll. Att tilljämningsformen västerifrån kunnat tränga
fram i östliga delar av Jämtland oöh i Medelpad vore nog inte så
egendomligt.4 Dessutom torde man kunna tänka sig att det sannol.
frekventa dat. plur. *n,asum haft tendens till den vanliga tilljäm1 Betr. plur. fsv. ~ar se nedan s. 131. — Tydl. har sedan gammalt funnits
olika pluralbildn. på svenskt område. Det förefaller som om nceoar är en hybridform (så Kock).
2 Förf, hänvisar s. 104 till Markström, som skulle ha ansatt »utgångsformen>
notsu. M. säger dock (diss. s. 99): »Ombildningen av nQs till svagt fem, eller
mask, har troligen utgått från pluralformen». För M. är sålunda nasu snarast
en slutform. — Hela förf:s resonemang (särsk. s. 104 nederst) om en eventuell
utgångsform nasu är bortkastad möda. — Markströms exempel från Jämtland
kan kompletteras något: nosen best. sing. Lit (Sv. Lm. 3.2: 95), nåsåft best.
sing. Frostviken (Sv. Lm. 13. 1: 15).
Tilljämningsexempel träffas t. ex. i Storsjöbygden.
4 Beträffande det jämtska tjorol o. d. motsv. ä. kerald heter det i polemik
mot Geijer s. 246 »Orden av tilljämningstypen å-å är ... få i jämtskan och består huvudsakligen av ord med gammalt o i stamstavelse. ... Man ser inget
skäl till att formen kerald skulle ha spårat in i denna typ.* Men i jämtskan
finns spono 'spene'. Som Geijer påpekar i sitt arbete om tilljämningen s. 37
kan »för den jämtska växlingen inga grammatiska regler uppställas». Man
bör nog räkna med att också kerald i Jämtland kunnat få tilljämning å-å.
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ningen a >e före u. Här funnes alltså en utgångspunkt för ombildningen.
Knott 'kegle, knude' m. m.

I artikeln som behandlar detta ord (s. 184 ff.) har samlats ett heterogent material.
S. 186 ges en uppräkning av ett stort antal dialektord, substantiv
och adjektiv blandade, med växlande vokalism eller konsonantism
och med skiftande genus och innebörd t. ex. knotter 'kart', knot 'knölar', gau i knätt 'stanna i växten'. Sammanfattningsvis talar förf, så
om »detta ... knott» som en enhetlig företeelse, som kan sammanföras med fvn. kngttr; sedermera framhävs i stället materialets disparata karaktär.
Förf. diskuterar Ad. Noreens sammanställning av sv. dial. knott
'mycket liten knöl', med sv. knut och menar, att sv. knatt 'bergknalle' m. m. talar mot Noreens teori. Vidare anser hon att »vokalen»
är »den väntade utvecklingen av ett Q». Det sistnämnda gäller dock
blott delar av sydvästra Sverige. Längre fram påpekar förf, också
detta: »Skilt från det väst- och sydsv. området uppträder knott även
annorstädes. I fråga om dessa former — västerb. och värml. knotter
... kanske även blek. knottl — känner man sig mera tveksam huruvida de kan anslutas till fvn. kngttr.» Jag tror att denna försiktighet
är motiverad.
Den ovan omnämnda invändningen mot Noreens sammanställning
med knut är kanske inte så allvarlig. I ord av denna typ är just vokalväxling
a mycket vanlig (se t. ex. Nysv. stud. 1958 s. 141 f.).
Förf, godtar också utan reservation denna kombination för danskans
del; där finns knot(te) m. m.
knude'. Förf. förlägger därmed på
ett clialektgeografiskt ganska anmärkningsvärt sätt en skarp gränslinje i Öresund, det halländska knott 'liten varelse', knott 'något litet',
det blekingska knott 'smågatsten', skulle nämligen motsvara fvn.
kngttr.
Det skall erkännas, att många av dessa problem är svåra, jag tror
delvis olösliga.

1 Värmland

och Blekinge hör sålunda inte till det väst- och sydsv. området.
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Övriga fall
Förf. uppger (s. 277) att det »endast i sydliga och västliga delar av
Götaland jämte yttre östfold [finns] former som utgår eller kan utgå
från spirver ['sparv']». Men i Uppland förekommer öppning av i före
kons.-grupp t. ex. varke 'virke'. Jag hänvisar till Hesselman I och
Y i svenskan. Många uppländska a-former kan alltså teoretiskt utgå
från spirv.
Ordet garn, n., heter i stora delar av s. Sverige och i Danmark
görn och liknande, dvs, det har ungefär samma vokalism som plur.
börn, där man ju har stor anledning räkna med omljud. Görn har
vållat förf, stort huvudbry, och hon stannar (s. 249) för att med
tvekan föreslå, att här föreligger en plural görn 'garnstycken' som
övergått till kollektivum och sedan fått bet. 'garn'. Jag skulle här
vilja anknyta till förf:s resonemang s. 111, där hon på tal om former
som gövl o. d. för gavel i s. Sverige och i Danmark säger: »Det förefaller mig uppenbart, att man i valet mellan att anta en helt obegriplig form med Q och en visserligen ovanlig men förståelig övergång
å >o o. likn. bör föredra den senare möjligheten.»
Som svenskt ortnamnselement uppträder ordet harg motsv. is!.
krgr ofta med ä. Förf, antar s. 238 not att dessa skrivningar beror på
en tidig ljudlagsenlig övergång a > ä före r, en i och för sig rimlig tanke.
Svårförståelig är emellertid kommentaren, att övergången »har så
mycket lättare kunnat tränga in i skriften som app. harg säkerligen
ej längre var levande i betydelsen 'stenaltare'». Betydelsen 'stenaltare'
är väl inte så viktig. Appellativet kvarlevde ju i andra, säkerligen i
vardagslivet långt betydelsefullare användningar ('stenig mark, snårig
småskog' osv.). Vidare förefaller det som om förf. tänker sig att övergången skedde i ortnamnen men ej i appellativet.
En övergång Q till ä i skilda ord räknar förf. med som något relativt
vanligt i västra Sverige (s. 82 ff.). I samband med behandlingen av
denna övergång polemiserar förf. (s. 83) mot Natan Lindqvist och
säger att hans förklaring av skädda, lådda 'dimma' som förekommer
på ett område i Sydvästsverige, inte »känns» tillfredsställande. Några
argument anförs inte. Själv kan jag inte finna, att förf, har lyckats
framföra en sannolikare förklaring än Lindqvists. Denna är dock
underbyggd med paralleller. Förf:s hänvisning till det omljudda
skodda (jfr got. skadas, eng. shadow) i nordväst synes mig göras osan-
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nolik av den omständigheten att skodda och skädda skiljs av ett brett
bälte med skackla.
Beträffande det sydvästsvenska stäckete 'kort' menar förf. (s. 8384) att det möjligen kan vara ett exempel på denna sydvästsvenska
övergång Q >ä. Det har undgått förf., att stäckot är synnerligen vanligt i fsv. Det sydvästsvenska stäckete måste sålunda ses i ett stort
sammanhang. Frågan är livligt diskuterad; senast har Sven Benson
behandlat den i diss. 1951; där finns också olika meningar refererade.
Rörande frågan om förhållandet mellan de halländska heleknätt
'liten gosse' m. fl. och äggaknott 'litet ägg' m. fl. vill jag framhålla,
att dessa ord tillhör en semologisk grupp, där sekundär ljudvariation
är mycket vanlig.
Den nutida norska motsvarigheten till fvn. hQgld 'Boile af Trw,
som fstes til Bugten af et Reb . ,.' har stor formrikedom (t. ex. hogd,
hold,a, hyldr, hegl). Det heter s. 67 att denna variation i första hand
beror på att ordet använts i en mindre krets. Några belägg för att så
varit fallet ges inte. Ordet är väl belagt från olika håll. Det har betecknat ett redskap eller en redskapsdel, som säkert varit i livlig användning vid höskörd. Förklaringen är väl snarare åtminstone till en
del utgångsformens högst ovanliga fonetiska struktur: hgld. En dylik
ljudkropp är predestinerad till ombildning i skilda riktningar. Se
också Hesselman Huvudlinjer s. 345. — (Ordet har behandlats av
Ivar Lundahl i Namn och Bygd 1952, s. 81 f. Han ansätter en sidoform fsv. *hoegldh, som skulle ingå i det fsv. ånamnet Heghlda).
Det norska ortnamnet Tryvasshögdct (<*try-vatn-) i Akershus påstås (s. 245 not) visa »att omljudet vid vatn i denna del av Norge försvunnit, innan räkneorden förlorat sin kasusböjning». Frånsett att
»kasusböjning» väl är en lapsus för »genusböjning», tror jag inte att
tesen är oantastlig. En mellanstavelse ugn — om en sådan funnits —
har haft svagton. Den försvagade omljudsvokalen kan lätt ha associerats med a i de mycket vanliga ortnamnen med singulart Vatns> Vass-.
Som definitivt hinder för antagandet att västg. svål skulle ha omljudsvokal anförs s. 207, att man i så fall skulle ha v-bortfall liksom
i k'åst<kvgstr. Analogien är dock inte oantastlig. Formen kåst o. d.
är utbredd över nästan hela västra Skandinavien, men i Norge är
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svål m. m. med omljudsvokal dominerande. De fonetiska betingelserna är tydligen inte desamma i kvQstr och svQrar.
De norska orden agnor, holvor 'hulling' innehåller som efterled fvn.
Qr 'pil'. Förf. vill förklara överg. Q>o med uddljudsförlängning. Vo-

kalen står ju dock icke i uddljud i dessa fasta sammansättningar och
Qr 'pil' är sedan länge utdött. Sannol. är det fråga om en svagtonsutveckling.
Ordet hugg, n., uppträder i svenska dialekter i olika fonetisk gestalt: hågg, hogg, hsgg, hagg osv. (s. 265). De nordliga dialekterna har
former som alla skulle kunna återföras på fsv. h,og. På äldre hug(g)
vill förf. återföra bl. a. nordbohusl. o. dals'. hogg(a), sydbohusl. hagg,
hogg. Hon menar emellertid, att de är inlånade och har undanträngt
genuina former utgående från hog(g) [= fsv. hog]. (I båda fallen föreligger dock givetvis omljud.) Av resonemanget synes framgå att förf.
menar att ett kgg måste utvecklas antingen till hå gg (hogg, hogg),
eller till hugg, och att hogg endast kan komma ur endera av dessa
former. Redan de fornsvenska dialekterna företedde förmodligen
ganska stora variationer i uttalet av det ord, som motsvarat urn.
*h,aggwa, och det synes mig inte så meningsfullt att försöka återföra de
nutida dialektformerna på två, blott två, fornsvenska uttalsvarianter.
I art. kos, f., 'hob, dynge m. m.' (s. 85 f.) behandlar förf. bl. a. uppgifter om ett kås från Hälsingland hos Lenström och Rietz. Förf. har
undersökt Lenströms källa och gör det sannolikt, att den förres kås
'myrland, röjdt, svedt' beror på ett misstag av något slag. Rietz' sålunda ensamstående uppgift kås 'hög af qvistar, stubbar och annat
skräp på ett svedjeland, som samlas att förbrännas' anges däremot
verka »fullt pålitlig». Jag har gått igenom Rietz' samlingar från Hälsingland och Gästrikland m. m. för att söka kontrollera, vad han
bygger notisen på.
I mig tillgängligt primärmaterial förekommer kås två gånger. Ena
gången är i ett exemplar av Lenströms ordbok. Där har Rietz infört
anteckningar från en mängd socknar i Hälsingland. Ordet kås 'myrland' osv, är överstruket med blyerts. Däröver är skrivet kåse, m.
I en ordsamling med överskriften »Helsingemålet (Rättelser af
pastor Sefström)» står med Rietz' piktur »kds,? röjdt, svedt myrland».
Ordet kås är överstruket med blyerts av Sefström.
Båda gångerna har sålunda kås utdömts. Däremot finns flera
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verifierade uppgifter om kel se, kase; dels Rietz' egna uppteckningar,
dels uppgifter från Delsbo av Landgren:
Kåse, f., 'en liten sved eller svedjeland, litet svedjeland' uppger
Landgren i brev 1861 o. 1862, i senare fallet bekräftas genus på en
fråga av Rietz och L. ger den alternativa stavningen kose.
Kåse, m., uppger L. däremot i ett annat brev 1861; Rietz har undrat
om genus är fem., men L. stryker över »f» och ersätter med »m».
Kase, m., 'hög af qvistar och annat skräp som samlas att förbrännas' har Rietz själv upptecknat i Delsbo 1859. Efter uppslagsformen
Kase står överstruket kil sö.
Även i Rietz' papper rörande Gästrikland finns alldeles likartade
uppgifter om hälsingedialektens kå se, m., och kase, m., lämnade av
en pastor Ortman.
Ordet kas, m., i Rietz' ordbok står tillsammans med orden kase, m.,
och kasa, m., i mom. 6 av artikeln Kas 3. Den utförliga översättningen
'hög af qvistar osv.' är sålunda inte speciellt knuten till kås. Vad den
egentl. avser torde i huvudsak framgå av nyss anförda uppteckning
av Rietz.
Av det sagda framgår att ordbokens uppgift om kås icke styrks av
primärmaterialet. Det synes mig sannolikt, att den ytterst återgår
på Unströms tvivelaktiga notis. I varje fall är den själv lika tvivelaktig.

5. Materialet, akribin
Trots att förf, ju har redovisat mycket material är upplysningarna
om många enskilda ords utbredning knapphändiga; ofta finns bara
hänvisn. till Aasen och Ross. Det hade givetvis varit värdefullt om
förf, hade utarbetat en frågelista; den hade säkert kunnat distribueras
genom Norsk målforearkiv. Resultatet av en sådan utfrågning kan
än i dag vara synnerligen givande. Ingen kan väl emellertid på allvar
lasta förf. för underlåtenheten. Men det är klart att artiklar, som blott
baserar sig på ordboksmaterial, knappast tillåter några dialektgeografiska slutsatser, ofta inte heller några ljudhistoriska.
Tillfälligt erhållna upplysningar, som kompletterar ordböckernas
spridda notiser, kan ge en ny bild. Jag tänker särskilt på det s. 167
not omtalade material rörande vad, n., i södra Norge, som förf. er-
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hållit av professor Modeer. (Det synes f. ö. som om detta material
från prof. Modeer kommit så sent att det inte hunnit inarbetas i resonemanget. S. 168 talas det om östnorska vad, n. Men ordet finns ända
borta i Vestagder).
Det är rätt många notiser i litteraturen, som förf, inte har utnyttjat. Några exempel:
S. 103 säger förf. att plur. *nasar (alltså med asterisk) ligger till
grund för gutn. former liksom för dalmålsformer. Och s. 102 uppges
fsv. ha plur. ncesar, ncesir. Men i fsv. är plur. nasar rätt väl belagt;
bl. a. just motsv. gutn. o. dalmål: Gutalagen 19: 6, 19: 16 och Västmannalagen JE 6 pr. (2 hskr.). Samma form nasar finns också i två
hskr av MELL fr. 1350-1400, vidare nasce, nasa (sannol. plur.) tre
ggr i MEStL. Sammanlagt 9 ggr i 7 handskrifter. Detta förhållande
är av vikt för diskussionen om de mellannorrländska formerna (se
ovan s. 46 f.).
Även tryckta källor från senare tid, som förf. utnyttjat, innehåller
en del förbisett material. Jag nämner här: Ark 'kista' s. 28: Uttr.
i arkje best. dat. sg. är belagt i folkvisor hos Liestol—Moe enl. NO
(rimmande med markje). — Ordet ark har betydelsen 'tvåmanssäng'
i Gärds hd i Skåne 1888 enl. SAOB. Vidare har det betydelsen 'utbyggning' i Berg. stift (Aasen). — iErker plur. är belagt från Hopen
Nordm., Ankra Romsdal enl. Beito R-boygning s. 150. — Bragdeduk
'bonad av mönstrad konstvävnad' förekommer i handl. från Gräsgård, Öland, 1678 enl. SAOB. — Beitos båda böcker R-boygning och
Genusskifte samt Skuleruds böcker om Telemålet och Tinnsmålet
innehåller ett stort antal uppgifter, som man saknar i avhandlingen.
Så betr. orden tonn, dokk, drog, kos, saks, gong, klomber, klamra, spann,
spong. Även andra litteraturuppgifter har förbisetts, t. ex. i Sivertsens bok om Hemnamålet.
Vid ordet tre,skald 'tröskel' (s. 213 ff.) har förf. förbisett Rietz' rikhaltiga material ur sv. dialekter.
Även arkivens samlingar kan ge mer. Från NO har jag fått åtskilligt material utöver det förf. redovisar. En del fall har nämnts ovan.
Ytterligare några exempel. Förf. behandlar ordet dov Und' s. 32 och
anför belägg från Aasen samt hänvisar till Hallager och Christie.
NO har belägg från Kvinnherad i Hardanger, Fjaler i Sunnfj ord,
Jostedal, Borge i Lofoten, Hillesoy, Astafj ord, Osen i Sor-Trondelag.
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— Även på gan, f., 'gab, svwlg' (s. 48) har NO material: gan Andebu,
Hedalen, Selje, Stoksund, Foldreid, Beiarn; gån, Åseral. — For 'fxrd'
har NO belägg på från Voss efter Heggstad. — Det är dock givetvis
möjligt att en del av detta material inkommit till arkivet sedan dess
samlingar utnyttjades av förf.
Som ovan nämndes har avhandlingens vida syftning fört till att
många problem inte kunnat penetreras helt. Stoffanhopningen har
också medfört en del andra nackdelar. En är att sammanfattningarna
av varje enskild ordartikel i en mängd fall är missvisande, bl. a. därför att de tydligen avfattats innan materialsamlingen avslutats. Uppgifterna om omljudda och oraljudslösa formers utbredning i artiklarna
och i sammanfattningarna avviker sålunda bl. a. många gånger från
varandra. Sammanfattningarna kan därför tyvärr inte alltid fylla sin
avsedda uppgift att snabbt ge en korrekt översikt över materialet.
Till slut några spridda detaljpåpekandenl:
I Härjedalen uppträder ordet talg bl. a. som tok, tsk, m. Det
heter s. 149: »Det mask. genus är i och för sig inget avgörande motargument, jfr fvn. tQlgr.» Något fvn. tQlgr existerar icke.
S. 56 påstås att former med a i ortnamn av typen Grav, Grov är
helt allenarådande på östlandet under 1500-talet.2 Där finns dock
Grofs i östfold 1507, Groff i Oppland 1520-1616, Groffue 1592, Giöff
i Buskerud 1578.
S. 303 uppges att Ad. Noreen skulle mena att adj. harår (motsv.
got. hardus) fått sin a-vokal gm utjämning i paradigmet. Noreen säger
dock att -a- kommer från hart- som förled i ssgr. (Förf. kanske dock
räknar ssgr till paradigmet; i så fall är anmärkningen obefogad.) —
S. 40 f. (kap. Starka femininer) uppges att sydöstligaste Norge skulle
ha fång 'gjxrdeved'. »I andra delar av Norge förekommer fang, n.
(Aasen).» Aasen uppger dock art. lang, n., att ordet i bet. 'Gjerdefang' ni. m. i Bergens stift heter faang. — S. 114 talas om det »isolerade anntiä i Nissedal». Formen är inte isolerad utan finns belagd
från flera socknar i Telemark, vilket är av betydelse för förklaring av
formen ann i fylket (se vidare ovan s. 13 f.). —5. 171 uppges att fvn.
1 Ett par för sammanhangets förstående mycket menliga tryckfel kan påpekas. S. 53 r. 12 står »singularen» ist. f. »pluralen»; s. 171 r. 22 står »Telemark»
i st. f. »Sogn, Ostfold».
2 Möjl. menar förf, helt allenarådande över huvud taget.
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bglkr »under fornspråklig tid givit Var». Men ordet bplkr har blivit
b4,1kr, varefter ‘) sammanföll med den vokal som utvecklats ur gam-

malt å (dvs, en å-haltig lång vokal 1. diftong, avgjort inte »å»). —
S. 41 säges under art. fonn att Aasen uppger fann från östlandet. Men
Aasen säger »Nogle St. Fann, Ostl. ogsaa fane, f., Smaal. Buskr». —
Plur. gjenger 'greesgang' (s. 49) har Aasen (i ssgr) ej blott från Sunnmore utan även från Hallingdal (legjenger).
I förf:s litteraturförteckning finns Ross' ordbok upptagen jämte
alla tilläggen. Det synes dock som om förf, inte rätt utnyttjat tillläggen, ty i de inte få fall där belägg finns både i tilläggen och i sekundärkällan Torp, citeras den senare. Ett exempel: Gaan anförs s. 48
efter Torp från Vestagder. Torp har det från Ross' tillägg av 1910.
Den Jön Helgason, som utgivit arbeten om den isländska kyrkan
1922 och 1925 (se litt.-förteckn. s. 340), var biskop och alltså inte
identisk med professor Jön Helgason.

6. Slutord
Mitt omdöme om avhandlingen blir, att de inledningsvis omnämnda
tre teserna syns mig helt eller delvis diskutabla och att huvudtesen
icke kan vara riktig, sådan den är formulerad. Man finner ibland en viss
osäkerhet och osjälvständighet i ordens etymologiska behandling. En
klar svaghet är frånvaron av utblickar mot de västgermanska språken.
Bokens främsta betydelse synes mig ligga däri, att frågan om u-omljudet här grundligare än någonsin tidigare genom de på många punkter omfattande materialsamlingarna och kartorna sätts in i ett vitt
nordiskt clialektgeografiskti sammanhang. Detta är en självständig
insats av stort värde. Förf:s mångsidiga clialektologiska beläsenhet
har varit henne en betydande tillgång likaså hennes förtrogenhet med
och intresse för de västnordiska öspråken, inklusive shetländska och
nor, ett intresse som bidragit till att bredda avhandlingens bas. —
(Ett exempel på framgångsrik behandling av västnordiskt material
Förf, framhäver själv arbetets dialektgeografiska karaktär. Axel Kock
kallas junggrammatiker, vilket i förf:s mun innebär något av ett avståndstagande. Emellertid är förf, själv ibland ganska junggrammatisk, mer räknande
med orubbliga ljudlagar än med geografiska, historiska och sociala faktorer.
Se t. ex. s. 71 f. (jfr ovan s. 118), s. 104 f. (jfr ovan s. 124 ff.), s. 292 ff.
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är diskussionen av isl. balkr s. 304. Förf, visar att ordet skall normaliseras bcilkr.)
Som ett mycket intressant och alldeles evident delresultat kan betecknas uppvisandet av att delar av Hälsingland bildar en språkö
med u-omljudsförhållanden, som i mycket är av rent västnordisk
karaktär. Att dessa hälsingemål visar likheter med västnordiskan har
visserligen sagts tidigare, men så väl dokumenterat som här har det
icke förr framstått.1

Resum
Sur la mäaphonie de l'u dans les langues nordiques par GÖSTA HOLM
Le plus discute des problåmes classiques qui se posent dans l'histoire
des langues nordiques, la m6taphonie de l'u (le changement de a en p
dans strandu > str)nd 'bord, rive', par exemple) constitue le sujet de
Panalyse faite sur une large basa dialectog6ographique de la thåse de
doctorat de Gun Widrnark (Det nordiska u-omljudet, L'inflexion par u
dans le nordique. Uppsala 1959). Co dernier travail sera pour longtemps
une source trås utilis6e par les chercheurs.
Le rapporteur de la thåse entreprend tout d'abord l'examen de trois
thåses d6velopp6es dans la dissertation de l'auteur. 1) L'inflexion vocalique
de l'u a 6t6 plus ou moins uniform6ment r6alis6e dans tout le Nord. Il en
est done de måme dans les r6gions centrales du Svealand oit les traces
en sont actuellement peu nombreuses. L'a tendant vers u est redevenu un
a pur. 2) (La thåse principale) De la måme fagon beaucoup de mots
su6dois, inchanges par la in6taphonie, se sont r6pandus vers l'ouest. Les
formes dans les dialectes norv6giens qui ne sont pas modifiees par la
maaphonie « se rattachent au territoire su6dois et en proviennent en
dernier lieu ». Elles se classent « parmi les changements linguistiques qui
ont eu lieu dans la seconde partie du Moyen Age ». 3) Dans les langues
des iles nordiques occidentales, l'islandais, la langue des iles F6ro6, des
iles de Shetland et des Oreades, on rencontre plus ou moins d'exemples
de manque de m6taphonie oi l'on s'attendrait cependant å en trouver.
Gun Widmark estime avoir demontr6 quo de telles formes sont, dans
la plupart des cas, des fagons de parler propres å la langue norv6gienne.
M. Holm discute d'abord la these prineipale (thåse N° 2 ei-dessus).
Il d6montre quo des 'nots comme hall f., 'hall', hatt m., `chapeau', katt m.,
1 Jag vill understryka, att förf, inte tolkar detta som ett bevis på dialektgeografiska förbindelser mellan Hälsingland och Norge (se vidare s. 110 ovan).
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`ehat', qui n'ont pas 6te modifies par la metaphonie dans toute la Norvege
et qui apparaissent ainsi, particulierement tåt dans la litterature du norois occidental (parallelement avec 411, h" k2ttr) doivent etre influenees
par le moyen anglais (le rapporteur ebauche les conclitions exterieures de
cette influence). La forrne hand f. 'main', qui apparait particulierement
tåt 6galement cåte de hgnd) doit, entre autres choses, s'expliquer par
des mota composes extremement nombreux et bien justifies par les
sources, du typa hand-klmdi : 'essuie-main', oå la premiere partie du mot
n'a pas de metaphonie å cause d'une syncope qui a eu lieu tres tåt. Les
cartes de Panteur montrent de tres grandes concordances entre le suedois
occidental et le norvegien. Mais les naknes concordances exkl-tent aussi
dans la plupart des oas pour le danois. Puisque le danois a ete la langue
officielle et ecclesiastique en Norvege pendant plusieurs siecles — l'influence danoise commence des le XIV' siecle au moins — il faut toujours
compter avec rinfluence du danois quand on discute les formes provenant
des langues nordiques orientales dans le norvegien. Or il se r6vele que des
formes populaires et typiquement suedoises, sans metaphonie de l'u dans
des eas oi une influence danoise est exelue, ont en general tres peu
penetre en Norvege, souvent meme pas du tout. Un exemple est constitue
par tall: 'pin'. La langue norvegienne a ton, etc. Le mot n'existe pas en
danois. En revanehe, il y a en Norvege å. la fois gran et gron : `sapin'.
Le suedois et le danois ont gran. Selon l'avis du rapporteur, la question
posee par le manque d'inflexion vocalique en Norvege est tres compliquee.
Il faut eompter avec des evolutions h rinterieur du pays d'une part, mais
aussi avec des influences du danois, du suedois, du bas allemand et de
ranglais d'autre part.
M. Holm est d'avis qu'il n'y a pas de preuves såres que la metaphonie
de l'u n'a jamais ete entierement realisee dans l'Est de la Suede. Les traees
de rinflexion vocalique de l'u dans les dialectes du Centre sont, comme
notis rayons dit ei-dessus, peu nombreuses. Certains mota cites par
l'auteur dans la discussion sont reprouves par le rapporteur : handsöl
`köpskår : `tournee de biere offerte par le vendeur', (selon le rapporteur
-a- > -e- > -ö-), le mot dialectal suedois tröskul, tröskål : `seuir (une
labiale aneienne dans la syllabe finale), le mot dialeetal suedois plå gg fl.:
'vetement' (selon l'auteur c'est le pluriel de plagg n., mais selon le rapporteur c'est une transformation clialectale agg > å gg), et bien d'autres
exemples encore.
M. Holm trouve vraisemblable que l'inflexion vocalique de l'u est la
plus ancienne h l'Ouest. Il est tout å, fait possible que celle-ci n'ait penetre
en Suede eentrale que dans certains mota et dans certaines positions
deterrninees. Le rapporteur cite en parallele, les assimilations rnp > pp,
nk > kk, nt > tt en se referant h retude de L. Moberg dans sa these de
doetorat.
M. Holm accepte en substance l'opinion de l'auteur que le manque
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de metaphonie dans les langues des iles occidentales de la Scandinavie
a un rapport avec celui de la Norvege. Cependant, le rapporteur 6met
quelques reserves sur certains points, par example, au sujet des mots
importants hall, hatt, katt, hand (voir ci-dessus) et de la langue aneienne
des iles Feroe, ou l'on peut supposer que des scribes danois ou des scribes
influences par la langue danoise ont eu une assez grande activite. En ce
qui concerne la chronologie, le point de vue de l'auteur est contradictoire :
Pinfluence suedoise est supposee appartenir la seconde partie du Moyen
Age (voir ci-dessus), mais on rencontre le manque de metaphonie de
dans les sourees littéraires d'Islande deje, au XIII' siecle.
Ensuite, le rapporteur aborde plusieurs problemes speciaux d'etymologie et de phonetique historique. Entre autres choses on cree actuellement
de nouvelles theories sur Petymologie de mots comme (get)ragg : `poil dru'
et skrock: `superstition'.
L'importance primorcliale du livre reside, selon M. Holm, dans le
fait que la question de l'inflexion vocalique de l'u s'y trouve pose en
rapport avec la geographie dialectale comme aucun autre travail no
l'avait realise auparavant; et ceci, gråce Putilisation de collections de
materiel clialectal tres etendues en plusieurs points, et aussi, par la.
presence des cartes g6ographiques. C'est une contribution personnelle de
grande valeur. L'auteur possede une erudition d'une grande diversit6
aequise par la lecture de nombreux ouvrages de dialectologie. Enfin
l'auteur a une grande connaissance de la langue moderne des iles Fero6
et de l'islandais moderne, co qui n'a pu que profiter å son travail.

Den lapska bebyggelsen i Offerdal
Av

LARS THOMASSON

Frågan om när lapparna tidigast börjar uppträda i Offerdals fjäll
hör nära samman med frågan om när lapparna över huvud taget
påträffas i de jämtländska fjälltrakterna söder om Ströms vattudal.
Det har nämligen kunnat fastslås, att det redan under vikingatiden
funnits lappar i Jämtlands nordligaste fjällområden, även om man
dock inte kunnat påvisa, att de hållit sig kvar där hela medeltiden
igenom. Till övriga fjälltrakter i Jämtland torde däremot inga lappar
ha hunnit tränga ner förrän efter medeltidens slut.'
De svenska räkenskaperna från Jämtland under 1560-talet, en tid
då Jämtland under det nordiska sjuårskriget var svenskt, visar, att
lappar vid denna tid uppehöll sig i de jämtländska fjälltrakterna.
År 1565 nämnes sålunda i Ströms socken en Niels Anderson Lap, som
i skatt lämnat fyra mårdar. De följande årens räkenskaper ger ytterligare upplysningar. Man torde emellertid kunna räkna med inte bara
att lappar funnits i norra Jämtland under 1560-talet utan även att
de under samma årtionde börjat utbreda sig över mellersta och södra
Jämtlands fjällområden. Källorna har dock inte mycket att ge. De
få lappfamiljer det dessutom rör sig om har säkerligen levat i skymundan och fjärran från bygden och på så rörlig fot, att myndigheterna
haft svårt att mantalsskriva och beskatta dem på vanligt sätt.'
De betesmarker, som lapparna under sin utbredning mot söder tog
i besittning, var sedan gammalt i stor utsträckning uppdelade i s.k.
avradsland, som mot årlig gäld (»avrad») innehades av bönderna och
brukades till fäboddrift, jakt och fiske. Hur alla dessa avradsland
varit uppskiftade och var de varit belägna samt hur stor del av fjällen
och angränsande trakter de upptagit torde väl ännu inte vara fullt
utrett, men deras sträckningar och gränser har förmodligen i många
fall varit ganska flytande och ovissa, även för deras brukare. Lapparna
1 Brom&

J., II, sid. 31-32.; Wiklund, K. B., Jämtländska studier, sid. 391-97.
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Fig. 3. Gammal gärdesvall i Krönavajje.
Foto: Nils Thornasson. Nordiska Museet LA 870.

kunde i varje fall inte bege sig särskilt långt från fjällen utan att
riskera att göra intrång på böndernas avradsland. De har därför i
början säkerligen försökt hålla sig så långt borta som möjligt från
avradslanden och vågat sig in på dessa först när de uppnått en viss
hävd i sina nya marker.'
Efter Jämtlands införlivande med Sverige 1645 kan ytterligare
upplysningar om lapparna inhämtas ur källorna. I landsböcker för
åren 1646 och 16472 och i 1649 års jordebok för Västerbotten3 upptages lappar till skatt för de tre jämtlandssocknarna Kall, Offerdal
och Hammerdal. I jordeböckerna har lapparna blott en blygsam plats
vid sidan av bönderna men skattar som dessa. För Kall uppräknas
två lappar, för Offerdal tio och för Hammerdal sex. Även om för de
flesta lappar bara deras namn nämnes, uppges dock, att i Kall en lapp
skattade för »Särf och Sult fiäll» och en annan för »Drtmdris och
Hattoms fjäll», att i Offerdal en lapp nyttjade »Stenfiell>> och att av
1 Brom,

J. III, sid. 169.; Wiklund, K. B., Jämtländska studier, sid. 399-401.
Holmbäck, Ä., sid. 23.; Norellander, J., Sv. fornm.fören:s tidskrift XI, sid.
334.
3 Wiklund, K. B., Jämtländska studier, sid. 401-02.; Västerbottens jordebok
1649. RA.
2
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lapparna »på Hammardals fjäll» en skattade för »sitt» fjäll. De namngivna tio skattelapparna i Offerdal är enligt de tidigaste jordeböckerna:
Olof Andersson i Stenfiell
Joen Andersson
Måns Siulsson
Olof Tomesson
Mats Torkelsson
Jöns Siulsson
Mårten Siulsson
Clemet Nilsson
Olof Siulsson
Olof Torkelsson
Olof Andersson erlade alltså skatt för Stenfjället. Även om hån
inte ägde det, ansågs han ensam eller i förening med de andra i jordeboken upptagna lapparna ha en viss besittningsrätt till fjället. Det
sistnämnda torde enligt K. B. Wiklund vara det mest sannolika, och
lapparna har också samtliga betalat skatt för 1/2 manta1.1
Den skatt, som lapparna enligt jordeböckerna erlade — den s. k.
lappräntan — var uppenbarligen en jordskatt. Detta framgår enligt
Åke Holmbäck bl. a. därav, att skatten sättes i paritet med jordskatterna i jordeboken, indelas på lön, att skatt — dvs, det land,
från vilket skatt utgick — helt, eller delvis i jordeboken kunde förklaras »öde» osv, samt kanske främst därav, att man i 1718 års jämtländska jordebok ersatt namnen på de lappar, som lades till skatt, med
namnen på de fjäll, för vilka skatten utgjordes.2
Ovanstående lappar är mig veterligt de första lappar i Offerdals
fjäll, som vi har omnämnda i en skriftlig källa. Några närmare upplysningar om dem har vi dock inte. Vi vet ingenting om hur många
de varit med kvinnor, barn och tjänstefolk, var de närmare bestämt
haft sina visten, hur de levat etc. De namngivna tio är tydligen bara
huvudmännen, som haft renbetesland. Nu är emellertid de citerade
källorna inte av den art, att de borde ha givit några upplysningar
utöver antalet skattelappar. Och detta antal är säkerligen inte alldeles riktigt. Man torde nog kunna anta, att en och annan renägande
lapp inte betalat skatt eller ens funnits upptagen i myndigheternas
1 Enligt 1649 års jordebok anges »Steenfiäl» som hemvist för alla under
»Offerdals Sochn» uppförda lappar. Av lapparna i Kall hänföres den ene till,
»Saris och Swalfiäl» och den andre till »Dunderijs och Sarisfiäl». Se f. ö. bilagda
fotostatkopior av Västerbottens jordebok 1649, pag. 153-54.
2 Holmbäck, Å., sid. 14.
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Fig. 4. Sommarlägret i Krönavajje.
Foto: Nils Thomasson. Nordiska Museet LA 870.

hancllingar. Men dessa kortfattade upplysningar är värdefulla nog.
Och det är fullt förståeligt, att några mera bestämda uppgifter om de i
Offerdal boende lapparna på detta tidiga stadium inte går att få,
när t. ex. pastor lapponum ännu halvtannat århundrade senare —
då jämtlandslapparna varit kyrkobokförda i över femtio år! — tidvis
klagar över att han inte med säkerhet kan uppge lapparnas antal.
Dessa första offerdalslappar har dock troligen haft sitt tillhåll inte
bara i Stenfjället utan över huvud taget på fjällområdena mellan sjöarna Hotagen och Torrön. Att de haft någon form av samfällighet framgår därav att Mats Torkelsson varit lapplänsman för dem. Om de tillsammans bildat en lappby, måste man dock hålla i minnet, att någon
byindelning från myndigheternas sida inte ägt rum före renbeteslagens
tillkomst 1886, åtminstone inte vad beträffar Jämtland.
Åke Holmbäck, som noggrant granskat de jämtländska jordeböckerna, uppger, att dessa före 1718 i stort ger samma upplysningar
om lapparna som 1646 års jordebok. I fråga om lappskattelanden i
Offerdal finns där således ingenting att hämta. I 1663 års jordebok'
1 »Jordebook

aff Jemteland Pro Anno 1663». Jordeböcker 1550-1679. HLA.
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är t. ex. antalet skattelappar fortfarande tio, och de har vardera skattat 1 daler och 16 öre. Olof Siulsson och Joen Andersson finns ej med i
1663 års jordebok. Där har jag i stället funnit »Mårtten Jonsson» och
»Klämmet Månsson». Den förre är säkerligen son till Joen Andersson.
Först ett tingsprotokoll från 1690-talet har ytterligare något att ge.1
Det är ett protokoll över de räfsteting, som hölls över hela Jämtland
och Härjedalen i och för revision av jordeboken. Vid tinget i Rödöns
prästgård den 13 mars 1695 hördes lapparna från Offerdal, som skulle
vara:
Skarel Olofsson, som i jordeboken uppförts för 11 daler sint. Han
hade »brukat Stene fiell nordwäst från Tångeråsen» och »efter honom hans
Sohn Lars Skarellsson som ännu lefwer, men för fattigdom sigh der af eij
betjäna kan». Därför hade »Olof Andersson Stamp antagit samma fiell
som des Sohn Måns Olofsson efter sin Faders dödh nu swarar till», och
för vilket han betalar 21 daler smt »i Uthlagor med der å löpande fortzlepenningar».
Zachris Mårtensson, som »lefwer ännu och brukar Grubbdahlz fiell
In emot Söderlijden belägit», och för vilket han betalar 2/ daler smt.
Påhl Mattson, som i jordeboken står för 11 daler smt. men som
»närwarande lappar» uppger »långt för detta wara wiken här ifrån till Norie
wetandes icke hwad fiell han här brukat eller hwad skatt han i sin tijd
betalt».
Jon 011sson Skiörbeen, som »lefwer ännu och brukar Ansicht fiell
Närmare Offerdahl belägit» och som därför står för 21 daler smt. Men han
»berättas wara fattig och pro 1694 intet Betalt».
Mårten Siuhlson, som i jordeboken uppförts för 11 daler smt. Honom »säga Närwarande Lappar sigh icke Minnas eller wetta något beskiedh om eij eller hwad Lägenheter han nyttiat».
Mårten Jonsson, som uppges ha dött 1694. I hans ställe brukar sonen
Anders Mårtensson »011de Fiellet sampt Kiehlpannan som och ligger i
Offerdahl» och betalar därför årligen 21 daler smt.
Anders Flerk Torkellson, som uppförts för 11 daler smt och som
»närwarande Lappar» betygar »sigh icke kiendt eller hördt omtalas»
och »wetta således icke något beskied om honom att gifwa».
Torkell Ohlsson, som »berättar sigh nu bruka Södsiöö Fiell under
Offerdahl», för vilket han skattar 21 daler smt. Dessutorn »berättar han
sigh bruka Jemt Fiellet i Undersåkers Tinghlag och Kall Sochn belägit».
För detta betalas 2/ daler snut.
Mattz Torkillsson, som »berättas wara döder och att dhe eij wetta
hwad fiell han på denne sij dan brukat, utan mena honom haft sitt Tillhåll
på Saasfiellet, innom Norske gräntzen belägit.»
1 Registratur 1693-97. HLA.
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10. Clemmet Månsson, som också står för 1 daler smt. men »om »nu
närwarande Lappar betyga, sigh icke kiendt», varför de inte heller »wetta
hwad Lägenheter han brukat».

Av de uppräknade lapparna var emellertid bara Måns Olofsson, Jon
011sson Skiörbeen, Anders Mårtensson och Torkel]. Ohlsson närvarande. Att även Zachris Mårtensson var borta framgår av en följande
förteckning över dem som betalt lappräntan. Där heter det, att
»Zachris Mårtensson och Betalt till Lendzman som Måns 011sson i
hans absens Berättar». Beträffande sin egen lappränta uppgav Måns
Olofsson, att hans far hösten förut betalt skatten och gjort det
»medelst en Bjömhudh till Lendzman». Men, heter det, »Quittenset
har han nu intet med sigh». Av de övriga betalade inte Jon 011sson,
som tydligen saknade medel därtill.
Jordeböckema är fr.o.m. 1700-talet inte av samma värde, då vi
söker uppgifter om offerdalslapparna. I 1718 års jordebok — upprättad efter en troligen ny skattläggning 1717 — är som tidigare nämnts
lapparnas namn försvunna och ersatta med namnen på de fjäll, som
lapparna nyttjade. För Offerdal anges i jordeboken: Ansichtefjället,
Grubbdalzfjället, Steenfjället, Ållderfjäll, Sösiöfjället och Kåhlåsfjäll.
Desutom upptas högre skattebelopp. Under återstoden av 1700talet och under 1800-talet är förhållandet i stort sett detsamma som i
1718 års jordebok. De förändringar som förekommer berör emellertid
inte lappskattelanden i Offerda1.1
De första jämtlandslapparna och deras efterkommande intresserade inte bara de världsliga myndigheterna. Från kyrkans sida
gällde det att föra den lapska missionen framåt, dvs, att få också
jämtlandslapparna kristnade och förda in under kyrkans hägn. Från
början var jämtlandslapparna för den skull hänvisade till Åsele, som
1648 blivit lappmarksförsamling. Det kom emellertid att bli prästerskapet i Lit, som i första hand ombesörjde religionsvården bland lapparna i Jämtland. Tidigt försökte man dock skilja Föllinge socken
från Lit till eget pastorat under motiveringen att Föllinge kyrka låg
bekvämt till »för de i Hammerdals, Lits och Offerdals pastorater
flyttjande lappar». Planen genomfördes 1746. Pastor i Föllinge blev
1

Holmbäck, Å.. sid. 23.
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Fig. 5. Gammal kåta och förvaringsbod i Långsådalen, uppförda i början av
1900-talet.
Foto: Nils Thomasson. Nordiska Museet LA 870.

då samtidigt pastor för alla lappar, som fanns i Jämtland och Härjedalen.'
Att det med tanke på de kyrkliga förhållandena inte var möjligt
att bedriva någon missionsverksamhet att tala om ännu innan
jämtlandslapparna fått egen pastor är lätt att förstå. Visserligen bistod väl alla präster i fjällförsamlingarna lapparna med kyrkliga förrättningar, om de hade någon möjlighet därtill — detta framgår av
strödda uppgifter om lappar i församlingarnas ministerialböcker —
men resultatet därav torde ha varit ringa. Jämtlandslapparna var,
skriver Janrik Brome i sin jämtlandshistoria, »ännu i slutet av 1600talet ganska oberörda av kristendomen. De dyrkade alltjämt sina
fäders hedniska gudar, de bullrade på sina kåbdes eller spåtrummor,
sände trollskott mot sina ovänner och använde sig i övrigt av allehanda magiska besvärjelser.»' Ännu i början av 1720-talet klagade den
då verksamme norske missionären Thomas von Westen över det sorgliga tillståndet bland lapparna och inte minst bland lapparna i Jämt1 Haller,
2

E., sid. 58-59.
Brom.5, J., III, sid. 408.
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land. Och från Offerdal berättar rödöbon Daniel Touseherus i en avhandling 1694 rörande Jämtlands fjäll, att han vid ett besök hos prosten Burman i Offerdal tillsammans med denne på ett ställe i skogen
funnit ett träd, i vilket en demonliknande figur var inhuggen. Trädet
hade stått i närheten av en plats, där några lappar övernattat. Burman hade därvid uppgivit, att lapparna brukade skydda sina ägodelar med dylika gudabilder.'
Upprättandet av en särskild lappmarksförsamling innebar en
väsentlig förbättring i fråga om religionsvården bland lapparna i
Jämtland. Ett statligt ämbetsverk — Kongl. Directionen öfver Ecelesiastique Werket i Lappmarken — hade strax dessförinnan inrättats
för att ombesörja lapparnas själavård och undervisning. En huvuduppgift för ämbetsverket blev att upprätta skolor för lapparnas barn.
En lappskola inrättades därför samtidigt i Föllinge.
Till hjälp åt pastor lapponum i Föllinge tillsattes 1757 en lapplänsman, men det var likväl svårt för pastor att sörja för alla lappar.
Prästerskapet i Undersåker tog sig emellertid an de i undersåkersfjällen boende lapparna, redan då dessa formellt ännu tillhörde Föllinge lappförsamling, och pastor lapponum i Föllinge begärde 1758,
att komministern i Undersåker skulle förordnas till hans vikarie i de
västra och södra fjällen. Efter ändringar i den kyrkliga indelningen av
Jämtlands lappmark anförtroddes själavården bland lapparna i Åre,
Kall och Offerdal åt prästerskapet i Undersåker.
Jag har här berört de kyrkliga förhållandena för att ge bakgrunden
till det viktiga kyrkliga källmaterial, som fr.o.m. dessa år föreligger.
Över lapparna fördes nu nämligen särskilda kyrkböcker, som tidvis
dock är mycket ofullständiga. Av stort värde är även de årsberättelser
pastores lapponum hade att insända till konsistoriet i Härnösand för
vidare befordran till Lappmarksdirektionen. Årsrapporterna innehöll
redogörelser för undervisningens fortgång och resultat, lapparnas
flit att infinna sig vid gudstjänster och förhör liksom deras kristendomskunskap och sedliga liv.
I den första för hela Jämtlands lappmark gemensamma husförhörslängden användes ordet lappmark som underrubrik vid indel1 Touscherus,

D., Jämtl. läns fornrn.fören:s tidskrift VI, sid. 144.
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Fig. 6. Detta är — mig veterligt — ett av de äldsta fotografier, där offerdalslappar förekommer. Fotografiet är taget vid en lappmässa i Kolåsen, troligen någon
gång under 1890-talet, och fotografen är säkerligen stockholmsfotografen Gösta
Florman. Kortet har ställts till mitt förfogande av min far, Nils Thomasson.
Bland de närvarande lapparna märks: i raden längst upp (fr. v.): Jon Jönsson i Oldåbacken, Per Pålsson och Lars Johansson i Långsådalen; i raden framför: Torkel Persson i Skäckerfjäll, Jon Jonasson Fjällgren i Stenfjäll (bägge
stående) och Jakob Olsson i Glen (sittande) (de tre första fr. v.), Pöl Pålsson i
Långsådalen (sittande, den femte fr. v.) och Lars Jonsson i Skäckerfjäll (sittande, den sjätte fr. v.); i samma rad men från höger räknat: Jakob Andersson i
Skäckerfjäll och Lisbet Pålsson i Oldåbacken (den sjunde fr. h.). Mannen i hatten
är prästen, Anton Ad.5n, komminister i Kall och pastor lapponurn i Undersåkers pastorat 1892-1909.
Lars Johansson i Långsådalen var född 1876 och var son till Johan Larsson
(född 1837) och dennes hustru Sigrid Jönsdotter (född 1857). Han blev gift
med Maria Jonsdotter, född 1883 och dotter till Jon Jönsson.
Lars Jonsson i Skäckerfjäll, tidigare nämnd i uppsatsen jämte sin bror Hans
Jonsson, var född 1837 och var son till Jon Larsson (född 1801) och dennes
maka Gurmil Persdotter (född 1809) i Sösjö fjäll. Han har om sig själv uppgivit, att han från det han var 16 till dess han blev omkring 40 år ägnade sig
åt renskötsel, dels som dräng och dels som renägare inom Sösjö fjäll och på de
inom Sverige belägna delarna av Skäckerfjällen i Kalls socken. De bland mina
muntliga sagesmän upptagna, Sofia Pålsson och Jon Hansson, är bägge Lars
Jonssons brorsbarn.

ningen av lapparna.' Under »Offerdals lappmark» upptas lappar i
»Kåhlås eller Skeker» fjäll och i »Grubbdahls» fjäll. I längden har nya
namn och uppgifter tillkommit förmodligen under hela den tid, för
1 Hfl. för Föllinge lappförsamling 1746-57. ÖLA.
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vilken längden gäller (1746-57), men det framgår dock klart, vilka
lappar som tidigast antecknats där.
För »Kåhlås eller Skeker» fjäll uppges i de tidigaste anteckningarna
fyra familjer eller hushåll. Den första familjen utgöres av skattelappen Mårten Nilsson, född 1690, med hustrun Brita Nilsdotter och
barnen Anders och Anna. Vidare ingår i familjen Mårtens svärmor
Sölind Larsdotter och drängen Anders Eskilsson. Den andra familjen
utgöres av »Stamp-Anders änka» Brita Andersdotter med barnen
Barbru, Olof, Torkil, Fredrik, Kerstin och Ingri. Till familjen hör
också mågen Lars Nilsson, gift med Barbru. Inget födelseår finns angivet för änkan Brita. Det tredje hushållet omfattar Anders Torkilsson, född 1714, med hustrun Sophia, född 1719, och svågrarna Lars
och Anders Jonsson, födda 1725 respektive 1723. Den fjärde familjen
bildar Nils Flink och hustrun Segre Jönsdotter samt deras barn Anders
och Sophia. För dessa finns inga årtal angivna.
För »Grubbdahls» fjäll uppges likaledes fyra familjer. Till den första
hör skattelappen Sachris Mårtenssdn, hans hustru Kierstin Pärsdotter och moder Karin Sachrisdotter. Den andra utgöres av Lars
Larsson »hvithår», hans hustru Margareta Pärsdotter, deras barn Pär
och Gunnil samt styvsonen Torkel Andersson. Den tredje familjen
bildar skattelappen Nickus Larsson, född 1700, och hustrun Margret
Jonsdotter. Den fjärde slutligen utgöres av Olof Tolsson med hustrun
Märet Thomasdotter och dottern Märet.
Detta är alltså de uppgifter, som lämnas om de i den första längden
bokförda lapparna, och dessa uppgifter är som synes mycket sparsamma. Någon längd över offerdalslapparna föreligger sedan inte förrän
under 1820-talet, då längden för Undersåkers lappförsamling också
upptar en avdelning för »Offerdals Fjellallmoge». Men offerdalslapparna
skymtar ibland också i ministerialböckerna för Offerdals församling,
och enstaka uppgifter därifrån kan kanske i någon mån komplettera
den citerade längden och de tidigare nämnda jordeböckerna.
Redan i de äldsta bevarade ministerialböckerna för Offerdal påträffas lappar. Vi får av en vigselbok från 1600-talets mitti t. ex. veta,
att pastor i Offerdal 1648 sammanvigt lapparna Torkil 011ufsson och
Torkil Mortensson med Karen 011uffsdotter och Sophia Larsdotter
och att Skarel Olofsson Lap tolv år senare vigdes med Elisabeth
1 Vigselbok för Offerdals församling 1642-68. ÖLA.
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Andersdotter. Denne Skarel är säkerligen den här tidigare nämnde
Skarel Olofsson i Stenfjället. Bland de tidigast vigda nämnes också
Oluff Andersson Lapp och Barbru Nielsdotter under året 1665. Den
sistnämnde är identisk med Olof Andersson Stamp.
Av förteckningen över i Offerdal döda och begravna lappar kan vi
få ytterligare några upplysningar om vilka lappar, som under 1700talet levde och verkade i Offerdals fjäll. Så uppges som döda t. ex.:
1720 en son till lappen Pär Andersson i Oldfjäll;
1738 skattelappen i Oldfjäll Jon Andersson;
1757 en son till lappen Pär Thomasson i Sten- och Ansättfjält;
1762 en son till lappen Johan Mårtensson i Oldfjäll;
1764 en dotter till lappen Thomas Thomasson i Ansättfjäll;
1766 en dotter till lappen Anders Pålsson i Grubbdals fjäll;
1781 en son till skattelappen Lars Andersson i Oldfjäll;
1791 hustrun till skattelappen Jon Jonsson i Herkelfjäll.
Ibland har prästen lämnat ingående upplysningar om de döda.
I död- och begravningsboken kan vi under år 1789 om en offerdalslapp
läsa bl.a. följandel:
»Unga Skattelappen ifrån Oldfjället Lars Johansson föddes År 1756
16 Apr af mycket ärlige och wälkände Föräldr. Som äro Skattlappen i
berörde Fjäll, Johan Mårtensson, och moder Gunnila Lars-Dotter. Gift
1782 med sin i Sorg qwarlåtna Sediga Maka Cherstin Thorkildsdr ifrå
Sösjö fjäll, med hwilken han af lat 3ne Söner och en Dotter. — — — Hans
sinnelag war lätt och muntert, dess umgänge en blandning af wänlighet
och höflighet, och hade jemte godt wett och quickhet äfwen sina fel och
swagheter, men i gemen känd såsom beskedelig, — —
Antalet lappar i Offerdal vid mitten av 1700-talet torde ha varit
något större än vad som framgår av den första längden över lapparna
i Jämtlands lappmark. Detta visar t. ex. anteckningarna i ministerialböckerna för Offerdal, som ju omnämner lappar, vilka ej blivit bokförda av pastor lapponum. Det måste emellertid ha varit mycket
svårt för lapprästen i Fölliunge att få någon klar uppfattning om hur
många lapparna egentligen var och var de hade sina boplatser med
tanke på de stora områden, inom vilka de fanns kringspridda. Ofta
klagar också prästerna över lapparnas uraktlåtenhet att inställa sig
till förhören och gudstjänsterna — de enda tillfällen, då pastor lap1 Död- och begravningsbok för Offerdals församling 1688-1799. OLA.
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ponum mötte sin församling och fick möjlighet att lära känna de
lappar, som lämnats i hans vård.' Förebärande olika skäl, främst naturhinder och vilddjurens härjningar bland renarna, har lapparna
ibland helt uteblivit. Det är här som offerdalslapparna i ämbetsberättelserna ofta får allvarliga klagomål mot sig. Det har naturligtvis
inte berott på att dessa på något sätt skulle ha varit mindre mottagliga för Guds ord. Det förhållandet kan möjligen ha inverkat, att
offerdalslapparna levde längst bort från pastor lapponum i Undersåker, som ju blev deras själasörjare. Dessutom blev lapparna vanligtvis kallade bara ett par gånger om året, en gång till Offerdals kyrka
och en gång till Ede eller Änge byar. Längre fram kallades de till
Kolåsen. Vidare framgår det inte i någon berättelse, så långt jag kunnat se, att pastor själv besökt dem i deras visten. Inte heller torde husförhören alla gånger ha varit sådana, att lapparna särskilt längtade
efter dem. Det kunde knappast ha varit så angenämt för de lappkvinnor, som vid biskopsvisitationen i Föllinge den 5 juli 1750 måste
visa sin okunnighet i kristendomskunskap inför superintendenten
Olof Kiörning i Härnösand, skolmästaren Birger Cederberg i Föllinge,
kyrkoherden Henning Tideman i Rödön och pastor lapponum Olof
Sebrelius i Föllinge samt hela Föllinge allmoge, och som sedan fick
följande omdöme i protokollet: »— — — Några flera Lappqvinnfolk
voro väl tilstädes, men kunde icke göra det ringaste besked för sig uti
en enda fråga; hvarvid berättades, at det är svårt för dem: äro de
blifvit gamla, är nästan omöjeligt att få något Guds ord intryckt hos
dem.»2 Att dessa sedan möjligen försökte hålla sig undan från alla
förhör, må de kanske inte klandras för. Om offerdalslapparna anföres i samma protokoll: »Men Lapparna ifrån Offerdal, ehuru de
genom en utskickad blifvit antydde at tul denna visitations dagen sig
här infinna, äro dock borta, fast än de väl större delen kunnat komma,
och hafva så nära väg som somliga af dem, hviIka sig här instält. De
öfriga Lappar äro hindrade af fiällfloden som detta år kommit ovanligt sent och ännu pågår.» Ett par offerdalslappar var dock tillstädes,
Nikus Larsson från Grubbdals fjäll och Thomas Pärsson,»skattelapp
i Ansigt fjäll en dagsled härifrån». Men denne senare har tydligen inte
Thomasson, L., sid. 13-15, 56-57.
Visitationsprotokoll från Föllinge den 5 juli 1750, daterat Säbrå den 9 nov.
1750. LDFI. RA.
2
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kommit frivilligt, ty »Pastor har haft bud efter honom genom en
Scholegosse». Och detta har dessutom varit en biskopsvisitation, då
pastor lapponum säkerligen varit mycket angelägen att få lapparna
fram till moderkyrkan. Visitationsprotokollet återfinnes i Lappmarksdirektionens handlingar och har där kompletterats med en av superintendenten K.iörning avfattad berättelse, där det bl. a. heter: »Offerdals Lapparna äro de genstörieaste och hårdaste, ehuru Offerdals
Prästerskap på allt sätt sökt och söker deras förkofring, och ifrån gammalt med mycken sorgfällighet arbetat at få dem i stånd som med
documenter kan bevisas; så har dock sådant hittills varit fåfängt,
hvilket kommer deraf, som Prästerskapet beklagade sig öfver, at de
vistas emellan Norje och Sverje, så at när de söker undervisa dem
och förmå dem at komma till kyrka, säger de, at de hörer til Norje,
och hafva intet at beställa med Sverjes Präster. — — — Här til
kommer, at de ibland 2, 3 och flere år äro borta, innan de komma
fram.»'
Av lapprästerna torde Jonas Sellgren (pastor lapponum i Undersåker 1762-70) ha varit särskilt kritisk. Den 9 april 1763 höll han sammankomster »uti Offerdals och Ede by med Offerdahls lappar ifrån
Grubbdahls- sten- ansikt- och åldfiällen» och skriver därom: »— — —
Ibland dem fants en stor dumhet, vårdslöshet och treskhet, ty fastän
termin til sammankomsten blef dem i god tid kungiordt, voro de
likväl försumelige at framkomma. En vid namn Olof Tholsson var
framme dagen förut med sit hus, men i examen borta. Johan Mårtensson var äfven framme, men hölt sig undan, dock om aftonen sent,
när alt var slutat framviste han sig plägad.»2
Pastor hade emellertid även att övervaka, att kateketerna fullgjorde sina uppdrag. Lika ogärna som offerdalslapparna mötte upp
till sammankomsterna, lika ogärna synes de ha mottagit kateketerna.
Dessa uppehöll sig hos lappfamiljerna, den ena efter den andra, och
deras uppgift var att söka lära barnen läsa och att ge dem elementära insikter i kristendomskunskap. »Den 15 Martii sidstl.», skriver
Kiörning, 0., Berättelse till Lappmarksdirektionen, daterad Säbrå den 9
nov. 1750. LDH. RA.
2 Sellgren, J., »Ödmjuk berättelse om Lapparnas undervisning i sin Christendom uti Härjedahlens- °vikens- Undersåkers- Handöhls- Sösiö- och Offerdahls
fjällen för år 1763», daterad Undersåker den 6 juni 1764. LDH. RA.
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pastor Sellgren 1765, »ankom catecheten Lars Andersson med berättelse, at han sidstl. allhelgonatid tilbudit sig åt Lapparna, som
flyttat ifrån Offerdahls till Ström och Herkels fjäll, at läsa för deras
barn, som för Thomas Pärssons foster dotter Sigrid 10 år, Lars Jonssons son Jon 8 år, des foster dotter Kierstin 8 år; men bemälte Lappar
föregåfvo at de ogiörligen kunde emottaga honom, emedan de alt
för mycket ofredades av vargarna. — Den 16 Ejusd: blef Lars Andersson afferdat med alfvarsam skriftelig föreställning til samtelige Lappa= ifrå Offerdahls fjäll, at de ovägerligen och straxt skulle mottaga
catecheten Lars Andersson och låta honom til midsommaren läsa för
sina barn.»' Men det heter också i samma berättelse: »Alla öfriga lappar
haf va detta år varit flitiga at infinna sig uti förhören. — — — Fast
den svåra tiden trycker äfven nog lapparne och är dem ofta hinderlig
i deras goda uppsåt med sine barn.»
Lapparna i Offerdal gjorde alltså pastor lapponum stora bekymmer. De hade enligt hans mening visat sig sturska och t. o.m. utlåtit
sig, att om de sluppe examen, de gärna erlade den i kyrkolagen stadgade plikten. Sellgren ansåg, att knappast någon annan plikt än
spöslitning skulle kunna bringa dem till lydnad, men domkapitlet,
som fann denna åtgärd alltför betänklig, ansåg, att det borde kunna
räcka med böter.2
Även från de följande lapprästerna i Undersåker framfördes tidvis
klagomål mot offerdalslapparna, men även uttalanden i berömmande riktning påträffas i handlingarna. Erik Ljungberg skriver vid
ett tillfälle om lapparna i Åre, Kall och Offerdal: »Desse Lappar gifves
här det loford, at de i Lefvernet i allmänhet varit sedliga och ärbara,
bevistat den offenteliga Gudstjensten och Catechismiförhören, hvarvid
de alle, utom några få ålderstegne, funnits så försigkomne uti Christendomskundskapen, at de med trygghet kunnat admitteras till den
heliga nattvarden, hvartill de flitigt sig infunnit.»3 Och har de en
gång uteblivit, så har det kanske som år 1813 skett »icke af tredska,
i Sellgren, J., »Relation om Lapparnes undervisning i Christendomen uti
Ovikens- Undersåkers- Kalls och Offerdahls fiällen ifrå Maji 1764 til samma tid
1765», daterad Undersåker den 8 juli 1765. LDH. RA.
2 Hasselberg, C. J. E., Fornvårdaren V, sid. 27.
3 Utdrag ur E. Ljungbergs »berättelse om Lapparna i Åre, Kalls och Offerdals
fjällen» i HDP den 31 okt. 1778. LDH. RA.
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Fig. 7. Ett yngre fotografi från en lappmässa i Kolåsen, taget av
Nils Thomasson.
Bland lapparna märks: i bakre raden (stående): Lars Jönsson och Jon Påla8072, i Oldåbacken (t. v. resp. t. h. från fotografen sett); i främre raden (sittande):
Per Pålsson i Långsådalen (längst t. v.), Lars Johansson i Långsådalen (den
fjärde fr. v.) och Maria Jönsson (den åttonde fr. v.).
Prästen är Per Johan Winblad, komminister i Kall från 1910 och pastor lapponum i Underså,kers pastorat 1909-27.
Lars Jönsson i Oldåbacken var född 1847.
Jon Pålsson i Oldåbacken var född 1859 och var son till PM Jönsson (född
1826) och dennes maka Sigrid Persdotter. Han var gift med Lisbet Andersdotter, dotter till Anders Larsson i Skäckerfjäll. P. var jämte Jonas Torkelsson
Offerdals lappbys första ordningsman.
Maria Jönsson var gift med den tidigare nämnde Jon Jönsson. I bakgrunden
Kolåsens lappkapell, färdigbyggt 1849, invigt 1851.

eller kallsinnighet för Guds ords hörande och undervisning i Salighets-Läran, utan dels af Lapparnes vistande invid Riksgränsen på
allt för långt afstånd ifrån Offerdahls och Kalls kyrkor, dit de varit
inlyste, dels och Wargars anfall på deras Renhjordar.»'
Utöver de upplysningar,som ges rörande religionsvården, får vi
tyvärr inte veta mycket om offerdalslapparna. Namnen på offer1 Utdrag ur L. E. Festins »berättelse om Lapparna i Undersåkers och Offerdahls Fjällen* den 27 okt. 1813. LDFI. RA.
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dalsfjällen framträder visserligen i berättelserna, men fortfarande sägs
ingenting om var vistena närmare bestämt varit belägna, hur lapparna levat etc. Detta torde dock närmast bero på att lapprästerna
själva och de övriga myndighetspersoner, som hade att göra med
lapparna, ännu hade mycket ringa kännedom om dem och deras
förhållanden. Inte ens antalet lappar i Offerdal kan man, som tidigare framhållits, med säkerhet ange. Den tidigare citerade husförhörslängden upptog ju inte alla. Om antalet offerdalslappar får vi
under 1700-talet bara den uppgiften, att kateketen Johan Gröndal
1761 börjat sin undervisning »i Offerdals fjell, der 7 hushåld want
tilsammans»1- och att Erik Ljungberg 1771, då han efterträdde Jonas
Sellgren, kallat lapparna fram till kyrkorna, »hwartil en hware af
dem hörer», varvid »de befunnos wara fördelte i tjugu sex hushåll,
eller matlag, nämligen tio i Åre, sex i Kalls och tio i Offerdahls Lappmark, tilsammans Etthundrade och twå människor, hwilka alla
ännu lefwa».2 Från de allra sista åren av 1700-talet och de allra första
av 1800-talet föreligger dock mera bestämda uppgifter. 1795 fanns
således i Offerdals fjäll 9 lapphushåll med 40 personer, 1798 8 hushåll
med 30 personer, 1800 10 hushåll med 32 personer och 1804 9 hushåll
med 37 personer.3 Visserligen upplyser ämbetsberättelserna även för
ett flertal andra år om antalet lappar, men uppgifterna rör då Undersåkers lappförsamling i sin helhet utan särskild uppgift för Offerdal. Först fr. o.m. 1820-talet, då husförhörslängder fördes även för
Undersåkers lappförsamling har man en särskild förteckning över lapparna i Offerdal. Således uppges »Offerdahls Fjellallmoge» i längden
1821-36 till 52 personer och i den följande längden 1837-46 till 44.4
Vidare påträffas lappar i särskilda längder i husförhörslängden för
Offerdals församling, men dessa är samtidigt med några undantag
uppförda i lappförsamlingens längder.5 Belysande för hur litet myndigheterna egentligen tycks ha känt till inte bara om offerdalslap1 Sebrelius, 0. L., »Odmiuk berättelse om Ecklesiastique Werket i Jemtelands
Lappmark för år 1761», daterad Föllinge den 27 juli 1762. LDH. RA.
2 Ljungberg, E., »Berättelse om Lapparnes i Åre, Kalls och Offerdals fjällen
tillstånd», daterad Undersåker den 9 jan. 1772. LDH. RA.
3 Ämbetsberättelser från pastor lapponum i Undersåker. Visitationer 17751867. HLA.
4 Bägge längderna ingår i hfl. för Undersåkers lappförsamling 1821-67. OLA.
5 Thomasson, L., sid. 39.
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parna utan om jämtlandslapparna i sin helhet torde följande rader
visa, skrivna av landssekreteraren i Jämtlands län vid mitten av 1850talet: »Jag har wäl corresponderat med wederbörande Presterskap
här i Landet» — dvs. länet — »som hafva sig uppdraget känna
Lappames diverse förhållanden, men alla kunna ej bestämt uppgifva
antalet af här varande Lappar såsom, Nomadiserande, och flyttande
än hit än dit, och ej ordentligt mantalsskrifne — — —».1 Och först
1870 säger sig Statistiska Central-Byrån ha fått kännedom om en
särskild Undersåkers lappförsamling, sedan uppgifter fr.o.m. 1851
givits om antalet lappar i »Frostvikens och Hotagens lappförsamlingar» och »Lappar i Hede fjäll».
Det är av det kyrkliga materialet att döma tydligt, att offerdalslapparna hört till de lappar i Jämtland, som levat mest avskilt från
den övriga bygden, åtminstone under den mansålder, som följde på
lappförsamlingens tillkomst i Föllinge 1746. Deras förbindelser med
Norge torde ha varit mycket starka, och det synes som om de ofta
haft sitt tillhåll där av fullt legitima skäl. Det är möjligt, att det är
detta förhållande som av de svenska lapprästerna enbart uppfattades
som lapparnas försök att dra sig undan själavård och undervisning.
Superintendenten Kiörning lämnar i sin här tidigare citerade berättelse, månne själv ovetande därom, en viktig upplysning om de
svenska lapparnas förekomst i Norge, när han skriver: »Alla waliror,
skinn, björnhudar, bäfrar och bäfvergäll, mårdskinn, renshudar med
mera föres af våra egna Lappar til Norje — — —. Lapparna göma
undan för Svenska dessa vahror, som i Norje äro begärlige, så att
man nästan aldrig kan få köpa något af en Lapp. Det berättas, at
Svenska som behöft bäfvergäll til husmedicine, har måste köpa det i
Norje af våra Lappar.»2 Det torde helt enkelt ha förhållit sig så, att
lapparna hade den bästa marknaden för sina produkter i Norge, och
då är det inte förvånansvärt, om lapparnas ekonomiska intressen och
lapprästernas strävanden för deras själavård korsat varandra.
Ingen möda synes ha sparats, då det gällde offerdalslapparnas
andliga vård. Ett sista exempel må anföras på hur påpassligt man
enligt min mening reagerade mot varje handling, som kunde tyda
till landshövdingeämbetets femårsberättelse 1851-55. ÖLA.
Kiörning, 0., a.a.
11 - 59153029 Svenska Landsmål 1960
1 Handlingar
2
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på självsvåld från lapparnas sida, då det gällde religionsvården. Den
nitiske Jonas Sellgren berättar sålunda 1767: »Förleden vår drunknade 2ne lappgossar kring 20 års ålder, Thomas Torkilsson och
Anders Nilsson Flinck uti en älf i fiället benämnd Långså 5 a 6 mil
härifrån, hvarvid Lapparna dem begrafvit, sedan de efter mödosamt
sökande fått dem igen. Efter rådplägning med Herr Probsten Genberg
i denna sak, tilsades Torkil Påb1son, fader åt den förre och Anders
Påhlson husbonde til den senare at de dem skule upgrafva och til
kyrkogården i Offerdal framskaffa.»1
De lappar, som fanns i Offerdal, hade inte alla sitt hemvist i fjällen.
Flera s. k. sockenlappar hade sin stadigvarande uppehållsort »på
bygden», där de förmodligen utgjort ett slags hantlangare i sysslor,
som andra dragit sig för att befatta sig med.2 Dessa lapska proletärer
finns i regel upptagna ide svenska församlingarnas husförhörslängder.
Tidvis har offerdalsbygden dessutom fått känning av kringstrykande
lappar, som sökte sitt uppehälle på bästa sätt, ibland enbart genom
tiggeri. Redan hos Hiilphers heter det under Offerdal, att »en del af
Tiggar-Lapparne stryka kring Landet om wintern».3 Och om dylika
kringvandrande lappar i Undersåkers lappförsamling talas det i
domkapitlets protokoll för år 1798: »Tillika, och då bemälde Comminister inberättat, huruledes Tiggare ibland Lapp Allmogen årligen
tiltagit, skolande unga och raske Lapp drängar och Pigor, under
betlande, uppehålla sig wintrarne öfwer på Landsbygden, de hemmawarande fjäll Lappar til olägenhet, som klaga öfwer brist på wallhjon
»4 »Bemälde Comminister» var pastor lapför deras Renar — —
ponum Lars Erik Festin i Undersåker. Från en prostvisitation med
lapparna i offerdalsfjällen i januari 1825 berättar prosten J. 0.
Arbman i Offerdal, att blott »4 fjell-Lappar» var närvarande. »Så
mycket mera», skriver han vidare i visitationsprotokollet, »betungas
1 Sellgren, J., »Berättelse om Lapparnas kundskap och förkofring i deras
Christendornsstycken, den man förnummit vid hållne förhör och undervisningar
i Ovikens- Undersåkers- Bunnerviks- Enbåge- Handöhls och Offerdahlsfjällen
för år 1766», daterad Undersåker den 24 juli 1767. LDH. RA.
2 Collinder, B., sid. 10.
3 Hillphers, A:son, A., sid. 169.
4 Utdrag ur L. E. Festins berättelse om »Lapparne i Offerdahls, Kalls och
Ahre Fjällen» i HDP den 31 okt. 1798. HLA.
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Offerdahls Församling af kringstrykande Tiggare-Lappar,som hoptals
från fjellen nedkomma, hwarest de finna sig besvärligare att med en
illa lönande Rehndjurs skjötsell sig befatta, än att mindre mödosamt,
om vintertiden genom bettlande, och genom kringstrykande i alla
Fäbodeställen och fiskevatten om sommaren förskaffa sig näring och
beskatta hvarje hushåll. Desse tiggare Lappar hafva detta år varit
här i Socknen till ett antal af 52.»1
Vi vet ingenting bestämt om vad som förorsakat detta kringdrivande av tiggarlappar. Källorna är här anmärkningsvärt tysta.
Har det varit dåliga renår, smått om bete, katastrofer i fjällen av
ett eller annat slag? Är det avvittringarna, som kringskurit lapparnas
gamla renbetesområden i alltför hög grad? Har det lönat sig bättre
att tigga än att tjäna som rendräng? Vad som legat bakom måste
stanna vid antaganden. Orsaken torde dock knappast ha varit enbart
lättja från lapparnas sida, även om det i det ovan citerade visitationsprotokollet från Offerdal heter, att »lättjan är detta slägtets
bestämt afgjorda lynne». När man emellertid i det kyrkliga materialet
finner dylika klagomål över kringstrykande och hemlösa, kanske
även arbetsskygga och lättjefulla lappar, och i berättelser och protokoll läser om deras tidvisa ovilja att inställa sig till gudstjänster och
examina och hur de, enligt en av Jonas Sellgrens berättelser, »uppmuntrades med all uptänkelig och eftertänkelig föreställning at sielfva
vara bekymrade om sin och sine barns eviga välfärd», då vill man instämma med Fale Burman, som efter att ha mött några lappar på en
av sina resor i Jämtland vid förra sekelskiftet i sin dagbok skriver:
»Såg några lappar; rördes av deras uselhet, harmsen öfver så kostsam
omsorg för deras eviga, och så liten för deras timliga väl.»2
Från de världsliga myndigheternas sida konstateras det, att jämtlandslapparna tydligen upplever en svår tid under 1800-talets första
hälft. Det talas i en ämbetsberättelse från Landshövdingeämbetet
om att länets invånare omkring 1850 lyckats »förvärva ett välstånd,
som tillförene inom denna ort torde ha varit främmande» och »att
provinsen Jämtland äger en löftesrik framtid». För lapparna råder
Visitationsprotokoll, daterat Offerdal den 3 juni 1825. Kanslistyrelsens
skrivelser. RA.
2 Burman, F. A. i Nordlander, Norrländska samlingar III, sid. 110.
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Fig. 8. Offerdalslappar framför det halvfärdiga kapellet i Jänsmässholmen år
1918. Fotografen okänd.
Bland de närvarande märks: i mellersta raden (som börjar med den sittande
unge lappen och slutar med de två stående äldre lapparna) fr. v. räknat: Anders
Olsson (född 1892 och inflyttad från Frostviken 1918; utflyttad till Idre 1937),
Maria Olsson (hans hustru, född 1893 och dotter till Oskar Andersson i dennes
första gifte), Sigrid Magdalena Olsson (hans mor, född Jonasdotter 1858), Sigrid
Nilsson (född Jonasdotter 1852 och gift med PM Nilson, den sjätte fr. v.),
Sigrid Johansson (född Torkelsdotter 1878 och gift med Jonas Johansson) och
Pål Nilsson. (Den sistnämnde var född 1848 och var en av de första nybyggarna
i Jänsmässholmen. Han har berättat, att hans far samma år Pål föddes slog sig
ner som nybyggare vid Klemmetrun i närheten av Jänsmässholmen, eftersom
han då icke varit renlapp. Påls mor hade däremot haft renar, som vid den
tiden sköttes av en lapp i Stenfjäll. Själv var PM renskötare, tills han år 1869
slog sig ner som nybyggare). Raden av lappar avbryts av Per Westerlund (1918
evangelist inom pingströrelsen och förmodligen vid detta tillfälle ledare av ett
evangeliskt möte). Vidare mot höger: Lars Jönsson i Oldåbacken, Mårten Torkelsson (född 1845 och gift 1) med Sigrid Pålsdotter, född 1857, och 2) med
Lisa Larsdotter, född 1853, nästa t. h.), Lisa Torkelsson, Berit Mårtensson (född
1853 och dotter till Jonas Larsson i dennes senare äktenskap med Brita Larsdotter: gift med Nils Mårtensson i Grubbdalen), Märta Mårtensson (född 1865
och dotter till Nils Torkelsson, född 1837, och dennes hustru Kristin Larsdotter ; gift med Mårten Mårtensson), Maria Karlsson (född Pålsdotter 1875), Sara
Maria Jonsdotter (född 1843 i Blåsjöfjäll och mor till den tidigare nämnda
Sigrid Johansson, den femte fr. v.) samt Jonas Pålsson i Rönnbacken (född
1865); i gruppen framför fr. v. (med undantag för de allra yngsta): Torkel
Fjällsten i Grubbdalen (född 1860), Stina Fjällsten (hans hustru, född 1872),
Brita Larsson (född Torkel dotter 1866), Jonas Torkelsson (född 1852), Jenny
Bergkvist (född 1899 och dotter till Oskar Andersson, född 1871, och dennes
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dock ett annat förhållande sägs det samtidigt. »Någon folkräkning med
Lapparna äger icke rum; och om den nu uppgifne personalen skulle
något understiga verkliga antalet, visar sig likväl en minskning som,
i förening med Lapparnes allt mer och mer aftagande ekonomiska
välstånd, synes antyda, att denna folkstam icke har att beräkna någon
lång framtid.»' Att detta' mera officiella uttalande också i hög grad
berör lapparna i Offerdal, torde de övriga här redovisade källorna
tillräckligt bestyrka.
Det var utan tvekan de s. k. avvittringarna, som under 1800-talet
försatte jämtlandslapparna i deras svåra belägenhet. »Lapparna eller
deras rätt synes — — — varken under de långa förhandlingarna, som
präglade 1700-talets avvittringsarbete, eller under det första årtiondet
av avvittringen under 1800-talet ens kommit under beaktande»,
fastslår Åke Holmbäck.2 Och i den första från lappfogden i Jämtlands
län avgivna årsberättelsen 1885 heter det bl. a.: »En blick på kartan
— — — visar obestridligen huru lapparnes intressen nästan öfverallt
gifvits till spillo. De hafva blifvit trängda åt sidan till fjällen, då
andra hustru Lisa Magdalena Jonasdotter, född 1857; gift med Anders Bergkvist), Kristina Larsdotter (född 1866) och Märta Mårtensdotter (född 1887 och
dotter till Mårten Torkelason och dennes hustru Lisa; Märta återfinns på bilden
sittande i vit mössa rakt framför sin far). Flickan närmast t. h. om Märta M.,
i vit sjalett, här ej angiven. Därefter följer vidare mot höger: Märta Persdotter
(född 1899 och gift med Anders Torkelsson i Långsådalen), Brita Pålsdotter
(född 1868 och dotter till Pål Torkelsson och dennes hustru Sigrid Jonasdotter),
Kerstin Mårtensdotter (född 1904 och gift med Daniel Persson) samt (sittande
med barnet i famnen) Sara Pålsson (född 1878 och gift med den bakom henne
stående Jonas Pålsson); i raden närmast väggen: Pål Johansson (född 1871;
längst t. v.), Mårten Mårtensson (född 1869 och son till Mårten Jonasson och
dennes hustru MalM Larsdotter; gift med den i mellersta raden sittande Märta
Mårtensson; Mårten M. är den fjärde fr. v.), Nils Mårtensson (född 1900 och
son till ovannämnda Märta och Mårten Mårtensson; den sjunde fr. v.), Jonas
Johansson (född 1875 och gift med den i mellersta raden sittande Sigrid Johansson; Jonas J. här den åttonde fr. v.) samt Jon Pålsson i Oldåbacken (den tredje
fr. h.); i dörröppningen: Jonas Torkelsson (född 1883 och son till Nils Torkelsson och dennes hustru Kristin Larsdotter; Jonas T. här längst t. h.). Av de
ovan nämnda offerdalslapparna härstammade flera från djellkongen» i Lie,
t. ex. Berit Mårtensson, Märta Mårtensson och Mårten Mårtensson genom sina
mödrar Brita, Kristin och MalM, som alla tre var Lars Paalsens döttrar.
De flesta här ovan lämnade uppgifterna har liksom fotografiet ställts till
mitt förfogande av Nils Mårtensson. Då icke annat angives, hörde de namngivna lapparna med något undantag hemma i Jänsmässholmen.
1 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes öfver Jemtlands län Femårsberättelse
1851-55.
2 Holmbäck, Å., sid. 58.
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bönder och nybyggare tillagts hufvudsakligen all gräsbärande mark
och med sine egor framtränga så långt möjligt mellan de egentliga
fjällbeteslanden å ömse sidor.»1
Det var i detta läge — för att renskötsel över huvud taget skulle
vara möjlig — som de s.k. jämtländska renbetesfjällen skapades.
Genom renbeteslagen av år 1886 — i kraft i Jämtlands län fr.o.m.
1889 — upphörde alla för enskilda lappar utfärdade inrymningsbrev
å fjällen eller på annat sätt lagligen tillkomna rättigheter till bete,
skogsfång, jakt och fiske att gälla. Fjällen jämte de av staten inköpta
hemman, som ansågs erforderliga för en utvidgning av renbetesområdena, överläts i stället till lapparna för gemensamt begagnande.
Samtidigt indelades renbetesfjällen och där befintliga lappar i lappbyar, vilket innebar, att lapparna i de olika fjällen tilldelades vissa
bestämda betesmarker. Lappbyn skulle vara en administrativ enhet
och omfatta, dels ett visst antal familjer med renhjord, dels det område, inom vilket denna samfällighet rörde sig.
Lapparna i offerdalsfjällen — Ansätt- och Stenfjäll, Grubbdalsfjäll
och Oldfjäll samt Sösjöfjäll — sammanfördes i en lappby, som fick
namnet Offerdals lappby. Ett »konstituerande sammanträde» hölls
med offerdalslapparna i Jänsmässholmen den 20 januari 1889. Det
leddes av lappfogden Adolf Suwe. Från lapparnas sida deltog enligt
protokollet PM Torkelsson, Mårten Torkelsson och dennes hustru
Lisa Larsdotter, Jonas Torkelsson, änkan Sigrid Jonsdotter, hustrun
Maria Fredriksdotter, Jonas Torkelsson, Lars Larsson, På! Nilsson,
Petrus Jonsson, Mårten Mårtensson, Lars Johansson, Pål Johansson
och Jonas Torkelsson, »hvaremot lapparna från Oldfjell ej läto sig
afhöra».2 Lapparna uppgav sig vid sammanträdet gilla, det framlagda
förslaget till lappbyidelning vad beträffar Offerdals lappby och valde
till sina första lappbyordningsmän Jon Pålsson i Sösjöfjäll för Sösjöoch Oldfjäll och Jonas Torkelsson för Ansätt-, Sten- och Grubbdalsfjäll.
Offerdalslapparna synes emellertid ha känt sig något tveksamma inför den »nyordning» i fjällen, som renbeteslagen skulle medföra. Den
kommitté, som skulle utreda frågan om en utvidgning av lapparnas
Lappfogdens ämbetsberättelse för år 1885. JLA.
Protokoll fört vid sammanträde med Offerdals lappby den 20 jan. 1889.
JLA.
2
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områden i Jämtland, sammanträdde den 16 juli 1887 i Ytterolden
med hemmansägarna Jöns Gerdin i Af lo och Nils Nilsson i Ytterolden
som ombud för Offerdals socken och lapparna Pål Torkelsson och
Mårten Torkelsson som ombud för innehavarna av lappskattelanden
i Oldfjäll, Grubbdals-, Sten- och Ansättfjäll. Enligt protokollet upplyste lapparna därvid »att, på sätt som förr varit, inga stridigheter
förekommit mellan dem och de bofaste, enär öfverenskommelser
städse kunnat träffas om rätt till bete för renhjordarne under de tider
af året som varit behöfligt, emot att hemmansegarne för sina kreatur
såväl som hästar beviljats förmånen af betesrätt sommartid inom
lappskattelanden äfvensom rätt att begagna derinom befintliga slåtterlägenheter. — — — Lappame ansågo alltså, att genom ingående af
enskilda öfverenskommelser med de bofaste deras behof af ökadt utrymme kunde fullt tillgodoses.» Sockneombuden å sin sida »vitsordade
skattelandens behof af utvidgning i öfverensstämmelse med Lapparnes förslag, men förklarade på samma gång, att några tvistigheter
tillförene aldrig förekommit mellan hemmansegarne och lappame
inom dessa orter, enär aftal dem emellan städse kunnat göras, beroende
derpå att behofven af hvarandras land varit önisesidiga».1 Och när
lappräntan, som var av jordskattenatur, upphörde att utgå, tillkännagav offerdalslappama, att de i alla fall ville erlägga räntorna
»under förmenande, att de derigenom finge bättre rätt till fjällen».2
Offerdals lappby omfattade alltså fyra fjälltrakter, nämligen
Grubbdalsfjäll, Ansätt- och Stenfjäll, Sösjöfjäll samt Oldfjäll, och
till lappbyn hörde enligt lappbyprotokollet 1889 127 personer.
Renantalet beräknades vid samma tid till omkring 5000, varav bönder och andra bofasta ägde flera hundra. Av 1896 års lappfogdeberättelse framgår om fjälltrakterna i Offerdal följande:
Lapparna i Grubbdalsfjäll skötte inte längre själva sina renar.
Fjälltrakten användes i stället av inflyttade hotagslappar, som
också tagit de norra delarna av Sten- och Sösjöfjällen i besittning.
i Protokoll, hållet vid sammanträde i Ytterolden inom Offerdals socken rörande ifrågasatt utvidgning af Oldfjells-, Grubbdals-, Sten- och Ansåttsfjälltrakternas sammanhängande lappskatteland den 16 juli 1887. JLA.
2 Landshöfdinge-Embetets i Jämtlands lån utslag angående afskrifning ur
jordeboken af räntorna för här nedan vidare omförmälda, inom länet belägna
renbetesfjäll. Gifvet i Östersund den 6 December 1893. Avskrift. JLA.
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Då offerdalslappar ännu fanns i Grubbdalen, använde de sommarbete
i Middagsfjället och angränsande delar av Norge kring Arvandet
samt vinterbete på Rörvattnets och övriga hotagsbyars ägor ner
mot sjöarna Hotagen, Häggsjön och Skärvången. Till utvidgning av
Grubbdals fjäll hade Juthattens by blivit inköpt.
I Grubbdalsfjäll fanns dock renskötande offerdalslappar ännu i
slutet av 1880-talet enligt renlängden 1889. Där upptas åtminstone
familjerna Paulus Larsson, Nils Mårtensson och Jonas Olofsson. Av
dessa framträder de två förstnämnda lapparna som de då största
renägarna i Offerdal.
Sten- och Ansättfjäll begagnades av stenfjällslapparna. Fjälltrakterna begränsades »i öster af Hotagens och i söder af Offerdals
socknar, i sydvest af Oldfjälltrakten, i vester af Sösjöfjället samt i
norr af Norge och Grubbdalsfjälltrakten». Sten- och Ansättfjäll hade
utvidgats med Ansättens by. Lapparna där hade sina sommarvisten
antingen på fjället Raragaise eller mellan Korsvattnet och Fisklössjön.
Höstbetena hade stenfjällslapparna antingen söder om Fisklössjön
eller omkring Långvattnet. Vinterflyttningarna gick ner mellan Fisklösån och önstolån eller ner över Jänsmässholmen och Finnsäter eller
också väster om Fisklösån på oldfjällslapparnas flyttningsväg. Flyttningen fortsattes på endera sidan av Landösjön till trakterna omkring
Tulleråsens by ända mot Aspås kyrka eller också söder om samma vatten mot Näldsjön och Näskotts kyrka. Ibland begagnades dessutom
myrarna på österlånga bys ägor.
Om stenfjällslapparnas flyttningar berättade år 1922 den då 74årige Pål Nilsson från Jänsmässholmen, att dessa företagits från fjället
ned till Rismon och Landön i Offerdals socken och vidare till Lundsjön, österlå,ngan, Näversjön, Kallkällan, Böle och Näset inom Aspås
socken, på vilka samtliga platser de haft sina vintervisten. Och detta
uppgav han »hade varit stenfjällslapparnas vanliga flyttningsväg och
vinterbetesplatser sedan gammalt». Han uppgav vidare, att de brukade övervintra i Norge, då det var dåliga vinterbetesförhållanden
på svensk sida. Om sig själv berättade han, att han var född 1848,
att hans far,som ej varit renlapp, samma år slagit sig ned som nybyggare vid Klemmetrun i närheten av Jänsmässholmen, att hans
mor haft renar, som då sköttes av en lapp i Stenfjället och att han
varit renskötare, tills han 1869 bosatt sig som nybyggare i Jänsmäss-
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Fig. 9. Jon Jonasson Fjällgren och hans hustru Kristina Petrusclotter.
Foto: Nils Thomasson.
F. var född 1867 i Stenfjäll och var son till Jonas Larsson (född 1801) i
dennes senare äktenskap med Brita Larsdotter (född 1825). Även Fjällgren
härstammade från »fjellkongen» i Sörlie, eftersom modern Brita var Lars Paalsens dotter. Hustrun Kristina var dotter till Petrus Jonsson (född 1832) och
dennes hustru Margit Andersdotter, född i Vinklumpfjäll. (Uppgiften lämnad
av Nils Mårtensson). Fjällgren lämnade Stenfjäll år 1900 och flyttade, efter en
tid i Oviken och Idre, till Mittådalen i Härjedalen.

holmen. Han finns upptagen som renägare i den första renlängden.'
Vid samma tillfälle berättade Jonas Mårtensson i Tranris lappby,
1 Protokoll, hållet vid förhör med lappar och bofaste för utredning av lapparnas, tillhörande Jämtlands län, flyttningar utanför renbeteslanden inom
Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Kopparbergs län,
jämlikt uppdrag av 1919 års Lappkommitté den 25 oktober 1921 och Kungl
Maj:ts Befallningshafvandes i Jämtlands län i anledning häraf utfärdade förordnande den 25 november 1921, å följande orter och tider 1922. JLA.
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född i Stenfjäll 1865, att stenfjällslapparna på vintern flyttat från
sitt högviste vid Stensjön över Rörvattnet och efter Hotagssjön
(ibland över Finnsäter och efter norra sidan av Landösjön) ned till
Landön, efter Långan till Lundsjön, österlångan, Näversjön, Tulleråsen och Kälarna, på vilka platser de haft sina vinterbeten. Han uppgav, att även hans farfar flyttat så. Ibland hade de dock flyttat ned
till Näldsjön och Alsensjön, där de betat renarna mellan dessa sjöar.
De hade också betat dem inom Näskotts socken ned mot Storsjön.
Jon Jonasson Fjällgren i Mittådalens lappby, född i Stenfjäll 1867,
berättade likaledes vid samma tillfälle, att det från 1887, då han återkom till offerdalsfjällen efter några år i Oviksfjällen, till 1894 varit så
hårda vintrar med åtföljande ogynnsamma betesförhållanden, att
offerdalslapparna under alla dessa år hade måst ha sina renar på
norska sidan och att de flesta lapparna då blivit utan renar.
Sösjöfjäll begagnades av sösjölapparna. Sösjöfjället begränsades
»i norr af Norge, i vester och söder af Kalls socken, i sydvest af Oldfjellet och i öster af Stenfjället». Till dess utvidgning hade inköpts
Björkede och Sösjö byar. Lapparna hade sina gamla sommarfjäll
på Sjaule, Krönavajje och B aregaise mellan Burvattnet och Jäfsjön,
men de hade under de senare åren varit utestängda därifrån av inflyttade hotagslappar. Sina höstbeten hade sösjölapparna omkring
Rajajaur och Skadre fjäll. Vinterflyttningen företogs till Bergsjötrakten och därifrån vidare antingen väster om Bergsjön eller rätt
över Juveln till Bölesvalen (Finnmyrfjäll och Tyckelfjäll) och vidare
över Sulviken genom Kalls sockens tätare bygder ner på Kroksvalen
och närbelägna marker i Järpens och Hallens byars skogar; eller
också öster om Bergsjön över Kälpannsjön till trakterna omkring
Djupsjön och Getsjön på Kalls, Mörsils och Alsens socknars marker
omkring Kroksvalen. Vissa år utsträcktes flyttningen över Kallsjön
till Åreskutan. De första vårbetena hade sösjölapparna på Sandvikens, Ängs och Ede byars skogar ej långt från fjälltrakterna.
Om sösjölapparnas vinterflyttningar berättade vid ovan angivna
tillfälle Hans Jonsson i Sösjö fjäll, född 1841, att sösjölapparna också
kunde flytta över till Norge och vara där hela vintrarna, då vanligen
inom Snaasen vid sjön Gröningen och i Rockdalen, men att den huv udsakligaste flyttningsvägen varit till och omkring Krok. Han
sade sig »ock tvenne vintrar ha suttit på södra sidan Kallsjön i Huså-

DEN LAPSKA BEBYGGELSEN I OFFERDAL

165

dalen, Smedjeviken och Kjoland och då betat i Åreskutan». Flyttningarna till Norge från Sösjöfjäll bestyrks också av ett uttalande år
1910 av Lars Jonsson, född 1837 i Sösjö fjäll.1 1922 uppgav också
hemmansägaren Gustaf Olsson i Krok i Kalls socken, född 1852, att
han ända från sin tidigaste barndom mindes sösjölappar i Krok och
att de kommit dit ända tills det blev slut på rendrif ten inom offerdalsfjällen. Han sade sig av sin far, född 1819, ha hört, att lapparna sedan
gammalt brukade komma till Krok under vintrarna och han hade
också av sin farmor, född 1795, hört detsamma berättas. Och änkefru
Brita Alexandersson i Västgård i Kalls socken, född 1831, berättade
också, att hon mindes, att lappar under vintrarna bodde på södra
sidan Kallsjön på Kyrkslättens område och att de där haft flera kåtor.
Oldfjäll begränsades i nordväst av Sösjöfjäll och i nordost av
Stenfjäll samt omslöts i övrigt »af Offerdals socken». Inte heller oldfjällslapparna skötte längre själva sina renar utan hade lännat dem i
sösjölapparnas vård. Sösjölapparna begagnade därför Oldfjäll till
höst- och vårbeten. Oldfjällslapparna hade tidigare haft sina sommarviciten i Skadrefjället samt sina vår- och höstbeten mellan Överoch Ytteroldsj öarna. Vinterbetena begagnade de antingen tillsammans med sösjö- eller stenfjällslapparna eller så hade de egna vinterbetesplatser. I det sistnämnda fallet flyttade de öster eller väster om
överoldsjön till Rännö, Gerdesjön och Getsjön samt någon gång ända
till Hällesjön antingen norr eller söder om offerdalsbygden.
Av det ovan relaterade har framgått, att renskötseln i Offerdal hade
gått starkt tillbaka under 1800-talets sista år. Enligt lappbyprotokollet
18982 fanns det endast två renskötande inom lappbyn, Lars Pålsson
och Jakob Mårtensson. En tredje renskötande lapp, Jon Jonasson
(Fjällgren), tillhörde Ovikens lappby. De övriga hade slagit sig ner
som nybyggare, Jon Pålsson och Lars Jönsson vid Oldklumpen,
Olaus Brande, Mårten Torkelsson, Jonas Torkelsson och Jonas Mårtensson i Jänsmässholmen, På! Torkelsson och hans son Jonas i Rönnbacken, Pål Pålsson, Per Pålsson, Johan Larsson och Lav us Larsson i
1 Utdrag ur domboken, hållen vid lagtima vintertinget med Undersåkers
tingslag å tingsstället i Hjärpen den 19 jan. 1910. JLA.
2 Protokoll, fört vid sammanträde med Offerdals lappby den 24-26 okt.
1898. JLA.
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Fig. 10. Per Pålsson i Långsådalen. Foto: Nils Thomasson.
P. var född 1854 i Sösjö fjäll och var bror till den tidigare nämnde Jon Påls-

son. Han började som rendräng hos Lars Jönsson i Skäckerfjäll vid 17 års ålder
och tjänade sedan hos Lars Larsson i Sösjö fjäll. Som tjugofemåring blev han
egen renägare i Sösjö fjäll. Han var gift med Märta Pålsdotter, född 1862 och
dotter till Pål Torkelsson (född 1834) och dennes hustru Sigrid Jonasdotter
(född 1840). Pål Torkelsson slog sig ner och upparbetade nybygget Rönnbacken
eller Bergtjärndalen, som det också kallades. Han hade tre bröder, Nils, Mårten
och Jonas Torkelsson, vilka alla slog sig ner i Jänsmässholmen som nybyggare.
Per P. var den första ordningsmannen i Offerdals västra lappby.
Långsådalen samt Nils Mårtensson och Pål Larsson i Grubbdalen.
Av dessa hade i Långsådalen Pål Pålsson för sin familj uppfört ladugård innehållande ett boningsrum jämte rum för 7-8 nöt- och småkreatur. Johan Larsson bodde i koja men hade byggt ett fähus, Per
Pålsson bodde också i koja och delade fähus med Jakob Mårtensson.
Stugor uppfördes tidigast i Jänsmässholmen.' Av andra nybyggare1 Den förste som slog sig ner i nuvarande Jänsmässholmen skall, enligt vad
Nils Mårtensson erfarit, ha varit Jöns Pålsson (född 1819) och dennes hustru
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lappar nämnes i protokollen närmast före och efter 1898 även Mårten
Mårtensson i Jänsmässholmen och Torkil Fjellsten i Grubbdalen. 1899
års lappfogdeberättelsel uppger, att det fanns tolv nybyggarefamiljer
i Jänsmässholmen. Helt renlösa var naturligtvis inte dessa familjer.
Några ägde ett fåtal renar, som de hade i vård hos de renskötande
lapparna.
Vad var då orsaken till denna nedgång i renskötseln? Själva anförde
offerdalslappama, dels att lappfogdens uppgifter om renantalet varit
överdrivna, dels också att åren 1888-90 varit rent av olycksbringande
för renskötseln i Offerdal. Genom svår isbeläggning på fjällen och
genom oväder hade renarna skingrats, till största delen in i Norge. De
utsvultna och svårhanterliga djuren hade sedan endast till hälften
kunnat samlas igen. De följande åren hade också varit ogynnsamma.
Vargplågan var stor. Vintern 1898 beräknades omkring 200 renar ha
fallit offer för vargarna. Lappbyns renhjord hade blivit så obetydlig
under 1890-talets sista år, att de två renskötande lapparna i Offerdal
då ansåg det nödvändigt att utflytta till annan lappby för att kunna
bedriva riktig renskötse1.2 I lappby-protokollet för år 19003 talas det
om en ytterligare minskning på 305 djur, så att lappbyns renhjord
vid lappbysammanträdet i Jänsmässholmen den 26-27 februari 1900
uppgavs omfatta 295 djur. Vid samma tillfälle begärde de renskötande,
Jakob Mårtensson och Jon Jonasson, att få utflytta, den förre till
Hotagens lappby och den senare till Ovikens lappby, där han hade sitt
rätta hemvist. De bofasta lapparnas renar överfördes till Kalls och
Hotagens lappbyar. I lappbyprotokollet för år 1901 sägs också, att
ingen ny renlängd upprättats.4 Där har vidare antecknats, att Lars
Jonsson, Gunilla Larsdotter, Lavus Larsson, Brita Larsdotter, Johan
Larssson, Lars Johansson, Paul Paulsson och J. P. Fjellström ämnade samtliga stanna kvar i Offerdals lappby. Lappbyns ordningsman
var vid tillfället Lars Nilsson.
Lisa Klementsdotter (född 1816). Deras son Klement Jönsson (född 1849 och
död 1889) byggde troligen, den första stugan i byn. De renskötande lapparna
brukade under hans livstid ta in hos honom vid sina flyttningar vår och höst.
1 Lappfogdens ämbetsberättelse för år 1899. JLA.
2 Protokoll, fört vid sammanträde med Offerdals lappby den 24-26 okt.
1898. JLA.
3 Dets. den 26-27 febr. 1900. JLA.
4 Dets. den 1 april 1901. JLA.
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Fig. 11. Pål Lorentz Pålsson i Långsådalen. Foto: Nils Thomasson.
P. var född 1843 och var son till den norske renägande lappen Paal Larsson i
Middagsfjäll (i Sörlie) och dennes maka Kerstin Pålsdotter i Stenfjäll i Offerdal.
Han har själv uppgivit, att hans far, som dog 1858, var bosatt ibland i Norge
och ibland i Sverige men att fadern under den tid han idkat renskötsel huvudsakligen vistats inom Stenfjäll. Pål P. kände inte till, om han var född i Sverige
eller i Norge. Han hade gått i skola både i Snaasa i Norge och i Laxsjö i Sverige.
(I Laxsjö fanns en av Svenska Missionssällskapet år 1845 grundad lappskola,
som ersatt den år 1820 nedlagda skolan i Föllinge). Han gifte sig 1873 med
Kristina Maria Jonsdotter, född 1844 och dotter till Jon Larsson och dennes
hustru Gunnil Persdotter i Sösjö fjäll. Kristina Maria var syster till de tidigare
nämnda Hans och Lars Jonsson. Efter sitt giftermål började Pål P. egen renskötsel, som han höll på med i nära tjugo år, då han bosatte sig i Långsådalen.
Pål Pålssons mor, Kerstin Pålsdotter (född 1807), var dotter till Pål Torkelsson i Stenfjäll (född 1775). Hon och en lapp vid namn Torkel Persson drunknade år 1850 i sjön Burejaure och begravdes i Kolåsen den 2 sept. 1851. De
var de första lappar, som jordfästes där.
Pål Pålssons farfar var den norske lappen Lars Paalsen, född 1790. Nils Mårtensson, som forskat i Lars Paalsens släkt, uppger, att Lars P. var gift tre
gånger och att han hade aderton barn tillsammans i sina äktenskap. Han har
ättlingar överallt i Jämtland. Av de norska bönderna kallades han djellkongen».
En av Pål Pålssons söner var Jon Pålsson (Fjällström), lärare vid nomadskolan
i Änge i Undersåker. En dotter är den bland mina muntliga meddelare upptagna Kristina Pålsdotter.
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Fig. 12. Fönsterkåta i Tjouren, tillhörande Jakob Fjällberg.
Foto: Nils Thomasson. Nordiska Museet LA 870.
Framför kåtan står Jakob Fjällberg med hustrun Sigrid, född Lorentzdotter.
F., född 1876, var son till Jon Jönsson F. (född 1847) och dennes maka Maria
Jakobsdotter (född 1851) i Kall. Jämte den äldre brodern Jöns, född 1873, inflyttade F. 1910 till Offerdals lappby och överfördes vid bydelningen 1915 till
Offerdals v. lappby, sedermera Sösjö lappby.

Från år 1900 låg under ett tiotal år framåt all renskötsel nere inom
Offerdals lappby av orsaker, som ovan nämnts. Vid lappbysammanträdet i Jänsmässholmen den 21 maj 1909 blev emellertid frågan om
renskötsel inom lappbyn aktuell igen. Då förelåg nämligen en begäran från lapparna Jöns Johansson, Lars Larsson, Torkel Persson
samt Jöns och Jakob Fjällberg från Kalls lappby att få med sina
renar flytta över till Offerdals lappby. De församlade offerdalslapparna hade ingenting emot detta. De önskade säkerligen, att rendriften på nytt upptogs, särskilt som renmossan under de senaste
åren, enligt vad de själva uppgav, hade kraftigt tillväxt.'
Så tog renskötseln ny fart i offerdalsfjällen. I 1910 års lappbyprotokoll2 upptas i renlängden som renskötande lappar endast Jöns och
1 Protokoll, fört vid sammanträde med Offerdals lappby den 21 maj 1909.
JLA.
2 Dets. den 6 maj 1910. JLA.
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Jakob Fjällberg — de övriga lapparna från Kall inflyttade inte —
medan renlängden 19121 dessutom upptar Paulus Persson, son till
Per Pålsson, Oskar Andersson och Nils Andersson Bergkvist. Den
sistnämnde, född 1870, var den då störste renägaren i Offerdal med
över 500 egna renar (renlängden 1913 upptar t.o.m. 700 renar) och
hade jämte Oskar Andersson inflyttat från Frostviken.
Redan 1910 hade frågan om en delning av Offerdals lappby börjat
behandlas. Det hängde samman med en planerad nyindelning av
lappbyarna i Jämtlands län. Detta skedde också 1915. För Offerdals
del skapades av den gamla lappbyn två nya lappbyar, Offerdals västra
respektive östra lappby. Offerdals västra lappby kallades även Kalls
östra lappby, men dess namn blev senare Sösjö lappby. Offerdals
östra lappby kallades då endast Offerdals lappby.
Offerdals västra lappby omfattade efter den nya indelningen
Sösjöfjäll och den del av Oldfjäll, som låg väster om överoldån,
Överoldsjön, Korsvattsån, Korsvattnet, Skuolkenjaure, Klåmkenjaure, Klåmkbäcken, St. Mjölkvattnet, Burvattsälven och Burvattnet.
Till lappbyn hörde vidare de delar av de inköpta hemmanen Björkede
och Sösjö, som låg på norra sidan av Holderströmmen och sjöarna
Torrön och Holdern, samt hemmanet Frankrike och skattejordlägenheten Kvarnbacken. Sina höst- och vinterbeten skulle lappbyn
ha nere på bygden inom Offerdals, Kalls och Undersåkers socknar
(såsom inom byarna Olden, Höjden, Bergsjön, Kälen, Äng, Gråvalen,
Nästtjärnarna, Djupsjön, Krok, Järpen m. fl. byar).2
Offerdals östra lappby omfattade Grubbdalsfjäll, Sten- och Ansättfjäll och den del av Oldfjäll, som låg öster om Offerdals västra
lappbys östgräns, samt de inköpta hemmanen Ansätten och Juthatten. Höst- och vinterbete hade lappbyn nere på bygden inom Offerdals, Hotagens och Alsens socknar (såsom byarna omkring Landösj ön, Rörvattnet, Åkersjön, Gärde, Tångeråsen, Getan, Gräslotten,
Öster och Väster Ulfsås, Kälarne m.fl. byar).
Av de renskötande offerdalslapparna fördes vid delningen av den
gamla lappbyn familjerna Jakob respektive Jöns Fjällberg samt familjen Per Pålsson till Offerdals västra lappby. Ordningsman i den
1 Protokoll, fört vid sammanträde med Offerdals lappby den 7 juli 1912.
JLA.
2 Dets. den 30 juli 1913. JLA.
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nya lappbyn blev Per Pålsson. Till Offerdals östra lappby fördes
familjen Nils Andersson Bergkvist och Oskar Anderssons kvarlevande
familj. Bergkvist blev den nya lappbyns första ordningsman.
I Offerdals östra lappby upptas i den första renlängden 1916 som
renskötande lappar dels Nils Andersson Bergkvist, dels Oskar Anderssons dotter Maria (Andersdotter) med 128 respektive 152 renar.1
I deras vård var dessutom 507 s. k. skötesrenar. 1918 inflyttade till
lappbyn familjen Anders Olofsson från Frostviken och 1922 familjen
Olof Jonasson från Kall. Från 1922 drevs renarna på vinterbete i
regel i två grupper, den ena bestående av familjen Olofsson och den
andra av familjen Bergkvist. Den sistnämnda gruppen utsträckte vid
ett tillfälle, vintern 1923, flyttningen över Pilgrimstad, Bräcke,
Borgsjö, Stöde och Selånger ända till Södra Stadsberget vid Sundsvall. Familjen Jonasson brukade ingå i den bergkvistska gruppen.
Familjen Bergkvist utgjorde från 1925 två renskötande familjer. I
längden upptogs då nämligen både Anders Bergkvist och Kristoffer
Bergkvist, söner till Nils Andersson Bergkvist, som nu fick ha sina
renar i sönernas vård.2
I Offerdals västra lappby upptas i den första renlängden 1916
som renskötande lappar Jakob och Jöns Fjällberg med 175 och 143
renar samt Paul Persson med 112 renar.3 I deras vård var dessutom
506 skötesrenar. 1919 inflyttade till lappbyn familjen Lars Jonsson
Doj frän Tåssåsens lappby och 1925 familjen Anders Olof Torkelsson
från Frostviken. Liksom i Offerdals östra lappby drevs renarna från
1922 på vinterbete i regel i två grupper, den ena gruppen bestående
av familjerna Doj och Persson och den andra av familjen Fjällberg.
Familjen Torkelsson flyttade i regel i Dojs och Perssons grupp.
Från 1930 kallas Offerdals östra lappby enbart Offerdals lappby.
I renlängden för år 1930 upptas familjerna Anders Olofsson, Kristoffer och Anders Bergkvist, Olof Jonasson, Petrus Gustafsson och
1 Protokoll, fört vid sammanträde med Offerdals östra lappby den 24 aug.
1916. JLA.
2 Dets. den 8 juni 1925. JLA.
Protokoll, fört vid sammanträde med Offerdals västra lappby den 23 aug.
1916.
12— 59153029 Svenska Landsmål 1960
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Klemens Klemetsson. Renantalet var 1278.1 Under de följande åren
ökade renantalet, så att det år 1936 uppgick till 2269.2 Året därefter
var antalet blott 894, men då hade också familjen Anders Olofsson
utflyttat från lappbyn med över 1 000 renar tillhörande familjen.3
Sedan minskade renantalet ytterligare för att från 1945 åter öka.
1954 nåddes siffran 1754, vilken dock borde ha varit något större enligt
lappbyordningsmannens åsikt.4
Vinterflyttningen företogs fortfarande i regel i två grupper. Den
vanliga flyttningen omöjliggjordes 1933 på grund av brist på bete,
och lappbyns hela hjord fördes det året ej längre ner än till Finnsäter.°
1947 började man flytta i fyra grupper och 1950 t.o.m. i fem.° De fem
grupperna 1950 utgjordes av:
Kristoffer Bergkvists grupp, som från Finnsäter flyttade landsvägen
till Landön;
Anders Bergkvists grupp, som från Rönnöfors flyttade över Landösjöns is vid södra stranden till Långans utflöde ur sjön och vidare över
Bredby, Rensbo och Norra Lit till Husås;
Petrus Gustafssons grupp, som från Finnsäter flyttade till Landön,
delvis över Landösj öns is — mellan Koberget och Fiskviken — och delvis
landsvägen, och från Landön över Bredbyn, Utgård, Rensbo, Aspås,
Åspåsnäset, Kattstrupeforsen, Åskott, Kläppe, Bringåsen, Brynje, Storåsen och Singsjön till Rissna;
Nils Gustafssons grupp, som från Finnsäter flyttade till Ansätten
och vidare över Bakvattnet, Botelnäset, Skärvången, Lillholmsjö och
Landön till Utgård;
Klemens Klemetssons grupp, som från Finnsäter flyttade över
Backen och Fiskviken och på norra sidan av Landösjön till Linholmsjö
och vidare över Föllinge, Ringsta, Lit och Handog till Näverede.

Före sjöregleringen (omfattande sjöarna Landösjön, Korsvattnet,
Stora Mjölkvattnet samt Lilla och Stora Burvattnet) flyttade man
efter Långans och Indalsälvens is.
Vid de olika flyttningarna klövjade man med ren ända till sekelskiftet. Jon Jonasson Fjällgren har uppgivit, att han klövjade, tills
Protokoll, fört vid sammanträde med Offerdals lappby den 14 juli 1930.
JLA.
2 Dets. den 28 dec. 1936. JLA.
3 Dets. den 3 juli 1937. JLA.
4 Dets. den 27 juli 1954. JLA.
5 Dets. den 18 sept. 1933. JLA.
6 Dets. den 30 aug. 1950. JLA.
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Fig. 13. Kåtastomme.
Foto: Nils Thomasson. Nordiska Museet LA 870.

han år 1900 flyttade till Anariset. Ackja kördes sista gången 1929.
Sedan dess har man använt en modernare pulka på två långa medar,
som kördes med ren vid flyttningarna mellan Jänsmässholmen och
Stora Stensjön ännu 1945.1
Offerdals västra lappby benämnes från 1930 Sösjö lappby. 1930 års
renlängd upptar familjerna Anders Olof Torkelsson, Lars Jonsson
Dåj, Paulus Lorentz Fjällberg, Jakob Fjällberg, Per Eugen Persson
och Torkel Persson. Renantalet var 1249, varav nästan hälften tillhörde Jakob Fjällberg och hans hustru.2 Renhjorden ökades de två
följande åren, så att den 1933 omfattade nära 2 100 djur.3Sedan skedde
en oupphörlig minskning till 1950, då lappbyn ägde 510 renar.4 Detta
år upptogs som renskötande endast familjerna John Doj, Jakob Fjällberg och Lorentz Fjällberg. Därefter skedde en kraftig ökning igen
till antalet 1 447 enligt 1958 års renlängd.5 Till ökningen bidrog bl. a.,
1 Anteckningar

om offerdalslapparna. NM.
Protokoll, fört vid sammanträde med Sösjö lappby den 16 juli 1930. JLA.
3 Dets. den 15 sept. 1933. JLA.
4 Dets. den 27 dec. 1950. JLA.
5 Dets. den 2 maj 1958. JLA.
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att familjen Klemens Klemetsson 1955 inflyttade till lappbyn från
Off erdals lappby.
Sösjö lappbys betesområden var åren 1943-44 upplåtna också för
den norske renskötande lappen Elias Fjellner Stenfjell.
Vinterflyttningen skedde i två eller tre grupper. 1930 flyttade
gruppen Doj och Fjällberg genom Offerdals, Näskotts, Rödöns och
Sunne socknar till Kloxåsen i Näs socken och delvis in på områden,
som tillhörde Bodsjö och Lockne socknar. Gruppen Torkelsson och
Persson flyttade genom Offerdal till Kroks by i Kalls socken och vidare till områden inom Hallens och Upplands byar i Undersåkers och
Mörsils socknar. Familjen Klemetsson har efter sin inflyttning till
Sösjö lappby haft sina vinterbetesland i Renfjället inom Åre socken
och i skogarna söder om Undersåker.
Även sösjölappama upphörde att klövja med ren vid sekelskiftet,
och ackja kördes sista gången 1935 i gamla vinterlandet ända till
sjön Näckten.1
Offerdalslapparnas huvudvisten har varit Stora Stensjön och Jänsmässholmen. Vid Stora Stensjön har de haft sitt gamla sommarviste
och i Jänsmässholmen sina vår- och höstvisten. Kåtor och stugor finns
på bägge platserna. Ett gammalt nu övergivet höstviste hade offerdalslapparna vid Fisklössjön, där de gjorde uppehåll under flyttningen från sommar- till höst- och vinterbeteslandet. Under vinterflyttningen har de inkvarterat sig i gårdar.
Sösjölappamas huvudviste har varit Tjouren (Stora Mjölkvattnet),
där de haft sitt vår-, sommar- och höstviste. I Långsådalen har de
uppehållit sig en kort tid i början av december vid skiljningen före
nedflyttningen till vinterbeteslandet, där de haft vinterkvarter i
gårdar. Familjen Doj har haft sitt vinterviste i egen gård i byn Frank•
rike.
Av äldre lappvisten finns flera spår och rester, som blivit utforskade vid en av Nordiska Museet under 1940-talet gjord lappmarksinventering. De påträffas inom Offerdals lappby t. ex. vid Björkvattnet, Långvattnet, Krompajaure, Sandtjärn, Klemmetrun och
Valle samt i Grubbdalen och Fisklösdalen och inom Sösjö lappby t. ex.
i Anteckningar om offerdalslapparna. NM.
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Fig. 14. Gammal gärdesvall väster om Sösjön och söder om Faurekkendurreh
johke. I fonden skymtar ett fjäll med det lapska namnet Stretjeken.
Foto: Nils Thomasson. Nordiska Museet LA 870.
vi Krönavajje, Lilla Burvattnet och Sösjön samt i Långsådalen. Det
är rester av förfallna kåtor och renhagar.'
De äldsta resterna av torvkåtor pekar på den s.k. klykstångskonstruktionen. Dessa klykstångskåtor täcktes med näver och stentorv, som var tunn och tät och kunde fläkas av flata stenhällar i
stora sjok. Det var vanligt att ha näver bara upptill. De s. k. riskåtorna, som det också finns lämningar av, var av samma konstruktion
som klykstångskåtan. Riset — granris — lades nedifrån och upp som
spån och näver. Ibland lades björkris under för att hålla emot granriset. Björkriset lades med topparna upp och granriset med topparna
ned. över riset lade sig vintertid ett snötäcke. Ofta skottade man
också på snö. Denna kåtatyp användes mest på norska sidan, men
som här tidigare framgått gick vinterflyttningarna stundom till
Norge. Tältkåta av klykstångstyp har också funnits. Dylik kåta av
bågstångstyp kom ur bruk i Offerdals lappby omkring 1920 men användes ännu under 1940-talet i Krönavajje inom Sösjö lappby. Ett
egendomligt bruk var emellertid, att ställningen lämnades kvar vid
1 Anteckningar om offerdalslapparna. NM.; Manker, E., sid. 510-11.
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Fig. 15. Gammal tältkåtaplats, belägen omkring tre kilometer väster om Tjouren och använd i slutet av 1800-talet. Tältduken utgjordes av s. k. snaasavadmal, som hade dubbel bredd och var tunnare än den som fanns på den svenska
sidan om gränsen.
Foto: Nils Thomasson. Nordiska Museet LA 870.

flyttningen, så att det bara var tältduken, som medfördes. Ställningen
var nedtill täckt med torv. Denna kåta blev svalare i sommarvärmen
än den vanliga tältkåtan och dessutom dragfri. Inom Sösjö lappby i
övrigt finns den vanliga torvkåtan av bågstångstyp både i Tjouren
och Långsådalen. Där finns nu också stugor.' Enligt en uppgift från
»Undersåkers och Offerdals lappmarker» i början av 1800-talet bestod
kåtorna av »kegelformigt sammansatta stänger» och var »öfver dessa
beklädda med vallmar; upptill med granbark, ris och bark, äfven med
mossa och torf». Men, heter det, »hos de fattigare saknas vallmar».2
Och regementsläkaren P. G. Lindroth, som 1797 besökte oldfjällslapparna, omtalar, att en av deras tre kojor var omgiven av »gammalt,
svartgrått valmar».3
De övergivna och förfallna renhagarna är alla av palissadtyp.
i Anteckningar om offerdalslapparna. NM.; Mankar, E., sid. 509-13.
v. Schubert, F. W., sid. 364.
2 Nordlander, J., Järnten 1931, sid. 159.
2

DEN LAPSKA BEBYGGELSEN 1 OPPERDAL

177

Fig. 16. Gammal kåtatomt, som senast använts av Jon Persson i Idre. Denne
var född 1848 och bodde i Stenfjäll och Grubbdalen, innan han 1904 kom till
Idre efter en tid i Oviken och Tännäs. Platsen är belägen på östra sidan om
Burvattnet vid den s. k. Devenviken.
Foto: Nils Thomasson. Nordiska Museet LA 870.

Inom de två lappbyarna finns emellertid också andra kulturlämningar. Ett par s.k. stalotomter, enligt Ernst Manker de sydligast
kända, har påträffats vid Snjultje, en liten sjö mellan Långvattnet
och Stensjön, omkring en och en halv kilometer nordöst om det
gamla vistet vid Långvattnet. De ligger uppe på en låg och torr ås i
övre björkregionen några meter från varandra. Till formen är de avrundat fyrkantiga. De har plant golv med vanlig kåtaeldstad i mitten.
Vallen höjer sig omkring 25 cm över golvet. Fångstgropar har påträffats här och där. Det är fråga om enstaka större gropar, och de
ligger inte på fjället utan nere i skogen. I grenen mellan Åkerån och
Långan finns tre gropar i rad utmed åkanten. Stället skall ha varit ett
gammalt övergångsställe för älg. Gravplatser är kända både vid Jänsmässholmen och Klemmetrun. Vid den tidigare nämnda Snjultjesjön
finns en gravplats på en udde i sjön, som har formen av en kåtaliknande kulle. I kullen finns en grop, som troligen härrör från en grav.
Mårten Torkelsson, född 1845, har uppgivit, att de gamla där begravt
sina döda, och han skall också ha erfarit, att det spökade där. En
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kultplats känner traditionen till på sydsidan av Råfavardo. Mårten
Torkelsson skall där en gång i sin ungdom, någon gång omkring 1860,
ha funnit en offerplats på en liten slät platå strax nedanför trädgränsen. På platsen låg fullt med renhorn. En stolpbod på en fot — en
s.k. njalla — byggd i början av 1800-talet av Pål Larssons föräldrar,
som innehade Grubbdalens lappskatteland, och belägen omkring en
mil inne i Norge vid Tjuenejaure blev olyckligtvis nedbränd 1939.1
Den uppsats jag här ovan framlagt har varit ett försök att i stora
drag ge en framställning om lapparna i Offerdals fjäll från den tid de
tidigast framträder i källorna och fram till våra dagar. Uppsatsen gör
emellertid inte något som helst anspråk på att kunna ge en fullständig
historisk skildring av offerdalslapparna. Därtill är den alltför otillräcklig. För det ändamålet hade behövts både mera omfattande forskningar och dessutom ett betydligt rikare källmaterial. Och det källmaterial, som skulle ha varit det allra förnämsta, uppgifter från offerdalslapparna själva, har för alltid undandragits oss. Alla de gamla, som
hade kunnat berätta om hur de levat i sina fjäll och hur de strävat
med sina renar, de är alla borta sedan år tillbaka. Vad de haft att
berätta om fjällets vardag får vi bara ana oss till.
Det är många offerdalslappar, som här mött oss ur kyrkböcker,
berättelser och protokoll. Bakom deras namn döljer sig skilda människoöden, av vilka dock de allra flesta för alltid kommer att förbli
okända för oss. Det fåtal, som i källorna kommer oss närmare, låter
oss emellertid förstå, att också livet i fjällen hade sina skuggor och
dagrar.
Jag vill avsluta den här uppsatsen med ett citat ur död- och begravningsboken för Offerdal för år 1785. Där skymtar i några rader,
skrivna av prästen i Offerdal, ett människoöde, som synes mig särskilt
gripande. Bland de i dödboken under maj månad 1785 uppräknade är
också »Gamla Lapp-Käringen Nicus Margret kallad». Om henne heter
det bl.a.:
»— — varit 2ne gånger gift: 1 Med en som hetat Jon 1723 och med
Nicus Larsson 1739, som här blef död och begrafven 1784. Med bägge
dessa Män har hon qvarlefvande barn, som dock ej velat wårda henne på
ålderdomen, utan tagit hennes egendom till sig och lemnat henne här i
i Anteckningar om offerdalslapparna. NM.; Mankar, E., sid. 509-13.
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Socknen, hvarest hon, som ett fattighjon blifvit förd by från by det sista
året hon lefde: Blef död hos Nils Nilsson i önet. Bodde i sin wälmagtstid
uti Herkelfjället. Hennes uppförande var enfaldigt och stilla. Fick Herrans hel. Nattvard d. 2 sistl. Februarii uti Prestgården.»1
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Resumé
Le peuplement lapon Offerdal (Jämtland) par

LARS THOMASSON.

L'exposå proSsentå ci-aprås est une tentative pour faire un tracå, dans
ses grandes lignes, du peuplement lapon dans la rågion d'Offerdals fjäll,
depuis l'åpoque oh les Lapons apparaissent dans les sources littéraires
(1565), jusqu'it nos jours. Toutefois l'exposå ne veut pas pråtendre, en
si peu de mota, å une description historique complåte des Lapons
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d'Offerdal. Il aurait fallu pour cela faire des recherches plus poussees et
posseder des sources littéraires infininaent plus riches. La source la plus
importante, les renseignements fournis par les Lapons eux-mames, nous
a echappe pour toujours. Tons les vieux Lapons qui auraient pu nous
renseigner sur leur vie dans la montagne et sur leurs efforts pour elever
leurs troupeaux de rennes, ont tous disparus depuis des annees. Ainsi,
pouvons nous seulement imaginer tout ce qu'ils auraient pu nous donner
comme renseignements de vive voix, sur leur vie de tons les jours dans
la montagne.
Dans cet exposé, nous rencontrons beaucoup de Lapons de la region
d'Offerdal, å, travers les registres paroissiaux, les recits et les proces
verbaux. Il se cache derriere leurs noms des destinees humaines tres
differentes qui, pour la plupart, resteront etrangeres a notre etude. Mais
le petit nombre de Lapons que des sources diverses nous pernaettent
d'approcher, nous permet quand meme de comprendre que la vie dans
la montagne autrefois presentait bien souvent des contrastes.

Njuoravuolle — en ödemarksby
AV GöRAN ROSANDER

Ännu kan man i det inre av Norrland påträffa byar och ensamgårdar, där något av den ålderdomliga livsföringen lever kvar. Allt
eftersom kommunikationsnätet utbyggs, försvinna dessa relikter
från en gången tid. Isoleringen bryts, resterna av det gamla självhushållet upphöra, kvarlevande seder och bruk falla i glömska.
Den lilla, strax norr om polcirkeln belägna byn Njuoravuolle i Jokkmokks socken var ännu för några år sedan väglös och utgör i
många avseenden ett gott exempel på en avsides belägen habitation med något av nybyggarkultur, och dess livsföring skall här
granskas. De företeelser, som beskrivas, äro ej helt synkrona utan
ha levat kvar olika länge. I stort kan skildringen sägas beröra
1900-talets första decennier, men mycket äger tillämpning ännu i
nuvarande tid. Tyvärr nå vi genom meddelarnal ej tillbaka ända
till byns uppkomst mer än i undantagsfall, varför vi icke få uppleva själva kolonisationen, hur obygd blev bygd. Annars ligger
detta skede mångenstädes i Norrland åtkomligt. Man har dragit
paralleller med Islands landnam, och det med full rätt. Även i
Nordsveriges karga klimat är besittningstagandet av nytt land ett
dramatiskt händelseförlopp, som bör ha tillgått ungefär på samma
sätt som på Island.
Särskild vikt kommer att läggas vid nyheternas inträngande. Vi
kunna följa, hur byn steg för steg får del i den tekniska utveck1 Sagesmän ha varit Albert (f. 1896) och Lydia (f. 1901) Gustavsson, Ida
Ek (f. 1904) samt främst Ludvig Persson (f. 1911). Samtliga äro uppvuxna på
platsen. — Byn utgjorde vid seklets början det finska språkområdets gräns
mot väster. Innevånarna talade då flytande svenska, finska och lapska. (0.
Vesterlund, Tjugo år i Norrbotten. Uppsala 1925. S. 57.)
Undersökningen, som utförts av Riksantikvarieämbetet, har tilkommit vid
de av Kungl. Vattenfallsstyrelsen bekostade kulturhistoriska undersökningarna
i samband med Messaure kraftverks utbyggnad.
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Ungen. Helt naturligt äro novationerna i denna avlägsna del av
landet ytterst eftersläpande i jämförelse med tätbygderna. Avstånd,
penningknapphet, kanske brist på behov samt sist men inte minst
den svårbedömda faktorn allmän motvilja mot förändringar fördröja glesbygdens inlemmande i den tekniska kultursfären. Med
ändrade yttre förhållanden och bättre kontakt med yttervärlden
kommer, som vi skola få se, en fullständig omläggning av vanor,
arbetsliv och ekonomisk bas. Från att ha varit en produktionsenhet, sluten i sig själv och med mycket ringa införselbehov, övergår samhället till att bli konsumerande på de allra flesta områden
med huvudsakligen arbetskraft som motprestation.
Njuoravuolle, lapska »Platsen nedanför grundet», består av två
kronotorp och utgör alltså knappast ens en by. Den är belägen
på en terrass på södra stranden av Stora Lule älv, sju km nedströms byn Ligga och femton km ovan landsvägsbron och gårdarna
vid Messaure. I övrigt finns ingen fast bebyggelse inom en mils
radie. Jokkmokk ligger två mil i sydväst. Älven, som några mil
ovan Njuoravuolle passerat Porjus och Harsprånget, är vid byn
tämligen strid, dock inte värre än att en van roddare kan ta sig
över. Längre ned övergår älven i det breda Storselet.1 Omedelbart
uppströms byn skär en vik av älven in bakom gårdarna, så att
dessa komma att ligga på en udde. Viken böjer sedan av i motsatt riktning i förhållande till strömmen, och genom att den är
tillsnörd på två ställen, bildas ett par tjärnar, av vilka den största är omkring 500 meter lång. Dessa vatten torde utgöra resterna
av en gammal flodarm.
Älvstränderna mellan Ligga och Messaure utgöras nästan uteslutande av moränmaterial av ringa bördighet.2 Från dessa karga
omgivningar skiljer sig den terrass, på vilken byn är belägen. Här
har älven byggt upp en jämn sedimentavsats, vars finkorniga material erbjuder en bördig grogrund. Ägorna torde ha traktens bästa
jord, som väl lämpar sig för odling. Terrassen kan en gång myc«
ket väl ha varit en lappvall.
1 På

lapska Tilrasavoi 1. -savon (generalstabsbladet har Turasauvon).
A. Hamberg, öfversikt af Lule älfs geologi (Stockholm 1906) s. 11. Jfr
A. G. Högbom, Norrland. Naturbeskrifning (Uppsala och Stockholm, tr. i
Uppsala 1906) s. 159 ff.
2
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Närheten till vattnet medför många fördelar. Det gör sålunda,
att marken är relativt frostfri. Innan älvregleringarna började —
de synas ha en negativ inverkan — kom frosten ofta ej förrän
mitten av september. Det fina, genomsläppliga materialet i terrassen ger vidare god dränering, och genom att ägorna ligga så
lågt, kunna delar därav översvämmas av vår- och fjällfloderna och
på så sätt slamgödslas. De sanka strandängarna bära ett gott bete.
Genom sitt läge vid den ovan omtalade viken har byn en god
landningsplats för båtarna. Att lägga bebyggelse vid en bäckmynning från en ava, »avaläge», är över huvud taget en typisk företeelse i dessa trakter.1 Det strömmande vattnet i älven fryser ganska sent och underlättar djurens vattning. Slutligen medför läget
vissa fördelar i kommunikationshänseende. Delar av älven äro roddbara, och de jämförelsevis flacka älvstränderna med sina från årtusenden upptrampade djurstigar erbjuda förhållandevis goda förutsättningar att taga sig fram.
Men också den stora, orörda skogsmark, som stod till förfogande,
har medverkat vid val av plats för bosättningen; kreatursskötseln
krävde mycket vida arealer för foderfångst, samtidigt som tillfälle
gavs till jakt och fiske. Myndigheterna ha tidigare på alla sätt
sökt förmå nybyggare att upptaga boskapsskötsel och jordbruk på
skogsvidderna; före skogsindustriernas uppkomst var detta det enda
sättet att exploatera dessa områden. Stora lättnader lämnades i
skattehänseende, och det var relativt enkelt för brukaren att få
sitt nybygge avstyckat från kronoparken och ombildat till hemman,
alltså med obegränsad äganderätt.2
Den odlade arealen i byn har till rätt stor del tillkommit i sen
tid. Vartdera torpet har de sista 20 åren upptagit ungefär två
hektar mot ersättning från domänverket. Ägorna utgöra nu för kronotorpet nr 1, det östra, 7,65 ha, omfattande bl. a. 3,8 ha åker
och 0,3 ha äng. Kronotorpet nr 2 består av 13,13 ha med 4,3 ha
åker och 2,2 ha äng.
Byn tillkom år 1868. Traditionen berättar därom följande. Tvenne
1 G. Enequist, Nedre Luledalens byar (Stockholm 1937) s. 94.

a Se t. ex. B. Bo6thius, Ur de stora skogarnas historia (Ny utgåva. Stockholm 1955) s. 106 ff, Å. Campbell, Från vildmark till bygd (Uddevalla och
Kobenhavn, tr. i Uddevalla 1948) kap. 2.
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bröder, John Olov och Anders Gustaf Jakobsson, födda i Juggijaure — en by någon mil rakt söderut — sökte då var sitt nybygge på platsen. I ansökningshandlingarna nämndes den då Olovslund. En svåger till bröderna ombads hjälpa till att få lagfart och
dylikt men förlade papperen, så att de ej kommo in i rätt tid.
Följden blev, att deras anhållan om lagfart avslogs och nybyggena
kommo i domänverkets ägo såsom kronotorp med arrendefrihet de
första tio åren. Avgiften var därefter länge mycket blygsam. För
myrhöet från kronoparken betalades särskilt. Numera utgör avgifter 215 kronor, slåtterarrendet inberäknat.
Den västra gården bebos nu av ett äldre par, under det att två
familjer, äldre och yngre generationen, inneha det andra.
De ursprungliga boningshusen voro av mycket enkelt slag och
hade endast ett rum med ett spiskomplex, »mur», av gråsten i ett
hörn. Särskild förstu tycks ha saknats, ytterdörren, som var belägen på långsidan, gick direkt in i stugrummet.' Två fönster funnos: mitt emot dörren samt på ena kortsidan. Möbleringen utgjordes av lucksängar, bord och pallar. Nästa stadium, från 1800-talets
slut, representeras av »gammelstugan» på det västra torpet. Planen
uppvisar en farstu, rakt fram från ytterdörren en liten kammare
med förbindelse enbart från förstugan samt till höger om dessa två
rum ett stort kök. Huset är alltså en enkelstuga, den normala
bostadsformen i stora delar av landet. Att kammaren, koven, endast har förbindelse med förstugan, är en planlösning, som återfinns bl. a. i många norrländska fäbodstugor. Vanligen är denna
detalj dock löst på annat sätt.2
Till vänster om ytterdörren i förstugan finns en skrubb med
trappa upp till den °inredda vinden, använd som skräpkammare.
Spiskomplexet, liggande intill husets mellanvägg i köket, är uppbyggt av gråsten och lera. I senare tid har en järnspis fällts in i
det hörn, som vetter ut mot rummet. En ugn är placerad med
öppningen på den fria kortsidan. Kammaren är numera försedd
1 Om denna uppgift är riktig, hade huset en mycket ovanlig planlösning.
I vårt land bruka boningshusen alltid vara försedda med något slags vindfång innanför dörren.
2 S. Erixon, Svensk byggnadskultur (Stockholm, tr. i Malmö 1947) s. 349,
359 f.
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med en kakelugn, liggande i hörnet intill spiseln i köket. Här fanns
tidigare istället en öppen spis. Kakelugnen är byggd av soltorkat
tegel, tillverkat av blålera från en bäck i närheten.
Möbleringen i koven har varit säng, stolar, bord och skåp.1 Rummet användes företrädelsevis när främmande kom på besök.
Alla rummen ha handbilade golvtiljor, någon såg har ej funnits i byn. Av fönster finnas två i köket, på gaveln och på framväggen, och ett i kammaren (gavelväggen). Stugan har en ej ursprunglig förstukvist, som är försedd med två bänkar vinkelrätt
ut från husets långsida.
Den andre torparens stuga från samma tid hade en liknande
planlösning.
År 1949 byggdes de nuvarande boningshusen, som äro av standardtyp och fullt moderna med vatten och avlopp. Elektriskt ljus
saknas dock.
Den äldsta ladugården i det västra torpet var belägen parallellt
med boningshuset. Den hade tre bås för korna och ett för hästen
samt kalvkätte. I ett hörn fanns en gråstensspis. Då boningshusen ombyggdes första gången, tillkommo samtidigt nya ekonomibyggnader. Av liggande timmer uppfördes stall och ladugård, placerade i vinkel. Ladugårdslängan hade en »svale*, ett lider, i mitten med ingång dels till kreaturens utrymme, dels till foderboden.
Inte mindre än åtta bås funnos, jämte utvidgbar kätte för smådjuren. I ett hörn stod en spis med inbyggd järngryta. Vatten
transporterades medelst en ränna från en stolpvind bakom längan.
Foderboden hade en avbalkning med tätt sammanfogade plankor
som golv. Detta utrymme tjänade som tröskplats. Ovan stallet,
som hade tre bås, fanns en höskulle. I längan ingick även stallbod. Gödselstacken hade sin plats i vinkeln mellan husen.
Genom att mangården utgjorde den tredje sidan i hussamlingen,
kom denna att få den tendens till fyrkantsform, som är det normala i hela Nordsverige.
Vardera gården har en mängd uthusbyggnader förutom de numera moderna ladugårdarna: ängslador, härbren m. m. På det östra
1 Det har i enkelstugorna ej varit alltför vanligt med eldstad och möblering i koven. Erixon, a. a. s. 360.
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kronotorpet märkas särskilt ett par intill varandra stående bodar,
vilka använts som förvaringsplats, och någon gång som sovplats.
Domänverket har i byn uppfört en liten stuga jämte tillhörande
garage för kronojägaren, då denne är i trakten.
Som redan nämnts, baserade sig livsföringen i byn långt fram
i tiden i hög grad på självhushållet, liksom den gjort mångenstädes på landet ända till industrialismens genombrott. Man använde
sig av de givna förutsättningarna så långt det var möjligt. Seklers
nedärvda erfarenheter gjorde, att man kunde tillvarataga alla möjligheter att utnyttja naturligt material, som förädlades så gott det
gick. Uppfinningsrikedom och handaskicklighet voro egenskaper som
högt värderades. Orsakerna till detta självhushåll ligga i öppen
dag: lång väg till handelsboden, svårigheter att frakta hem de
önskade föremålen samt framför allt en akut brist på reda medel.
Särskilt de mindre brukningsdelarna gåvo få överskottsprodukter,
som kunde avyttras. Med undantag för skogsarbete fanns åtminstone i glesbygderna ingen användning för arbetskraften. Denna
speciella by låg ej heller särskilt väl till för turistströmmen. Denna
gav — och ger — eljest åtskilliga extraförtjänster: vägvisning, båtskjuts, husrum, handräckning, matförsäljning.
Den ovan skisserade hushållningen medförde även, att bonden
blev något av tusenkonstnär. Förutom jordbruket skulle han —
eller hans hustru — behärska bl. a. timringsarbete, kolning, tjärbränning, garvning, smide, trä-, läder- och textilslöjd. Ett så odifferentierat samhälle som en liten gårdssamling har ej plats för
specialister. Detta hindrar naturligtvis ej, att man gick till grannen för att få sina skor halvsulade, om denne var skickligare i
detta än man själv. Lagarbete och över huvud taget hjälpsamhet
får anses vara en grundsten i de isolerade samhällenas sociala liv.
Utan gruppsolidaritet skulle förhållandena bli mycket svåra. Den
gamla bygemenskapen minskade inte minst i ett samhälle som
Njuoravuolle det yttre trycket från en ganska ogästvänlig omvärld.
Det är att märka, att inom hela det nordsvenska barrskogsområdet kreatursskötseln har varit basen för försörjningssystemet, ej
jordbruket. Sädesodlingen måste med naturnödvändighet komma
i andra hand: klimatet är alltför hårt för att man skall kunna
bygga för mycket på denna näringsgren. 1 stället för att riskera
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att en stor del eller i värsta fall all säden fryser eller på annat
sätt förstöres, är det tryggare att satsa på korna och fåren. Gräs
finns alltid på sommaren, höet och halmen äro ej så ömtåliga och
i skogen finns tillfälle att få andra slag av foder, främst genom
lövtäkt. Arrendekontraktet tillåter vanligen detta, liksom att djuren beta på kronoskogarna. Genom dessa förhållanden har den i
Norrland och Dalarna så vanliga extensiva boskapsskötseln, ofta
förbunden med fäbodväsende, uppkommit. Djuren ströva fritt omkring i skogarna, sökande sig föda på naturliga grässlänter och i
myrkanter. Systemet kräver dock mycket stora ytor för att det
nödvändiga betet skall finnas — en av orsakerna till att nybyggarna sökte sig långt ut i vildmarken. Njuoravuolle utgör intet undantag härvidlag, dock har man i byn, liksom annorstädes i trakten, ej använt fäbodar.
I vardera gården hade man förr fyra-fem kor förutom kalvar
och kvigor, en eller ett par hästar, 20-30 får eller mera, ibland en
gris och höns. Numera finns endast ett fåtal kor och en häst. Den
eljest vanliga geten har aldrig hållits.
Korna släppas ut på morgonen och ströva omkring utan tillsyn
hela dagen, kommande åter mot kvällningen för att bli mjölkade.
I svamptider kan det hända, att de utebli, vilket medför ett besvärligt letande.
Mjölkningen sker delvis på grund av insektsplågan alltid inomhus. Sedan eventuella kalvar fått sin andel, används resten av
mjölken i hushållet. Vid riklig tillgång görs smör till avsalu. Mekanisk smörkärna inköptes först 1935.
Fåren gingo lösa i skogen hela sommaren och voro nästan halvvilda då de skulle hämtas in. Detta förfaringssätt var inte utan
risker: i början av 30-talet härjade en björn svårt i hjorden och
dödade ett trettiotal får för vardera torparen. Sedan dess har fåravel utövats endast sporadiskt.
Av hästarna från Njuoravuolle, Aspuddenl och Ligga blev en
liten flock, som strövade omkring på kronoparken Ananas, som
hade bra »brännland» med rikligt bete. över älven tog sig hästarna
En gård ett stycke uppströms Ligga, på generalstabskartan liggande vid
K i Keppevare.
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simmande. De trivdes mycket bra där, och på vårarna kunde det
hända, att de rymde hemifrån och begåvo sig dit. Strax före Mikaeli
togos de hem. För att lättare kunna återfinnas, försågos hästarna
med bjällror. Detta sommarbete pågick till någon gång på 20-talet.
Det tidigare stora antalet kreatur krävde mycken omsorg i fråga
om foderanskaffningen för vintern. Detta brukade vara det stora
problemet för de flesta småbruk inom skogsområdet. Ofta berättas i skildringar från dessa trakter hur djuren voro så svaga då
de släpptes ut på vårarna, att de fingo bäras till grönbetet, och
nödslakt var inte ovanlig. »Vårgnäll'n» har rentav blivit en folklig benämning på tiden strax före utsläppandet; då kvedo kreaturen av hunger. Den ordinarie slakten äger rum på hösten, då
djuren äro som fetast och i vilket fall man slipper föda dem över
vintern.
I äldre tid användes endast en mycket ringa del av den brutna
marken i byn för foderväxter. Istället skördades hö från på älvdeltat uppröjda och svedjade arealer. Detta hö gavs huvudsakligen
till hästarna. De övriga djuren fingo nöja sig med sämre foder.
Myrslåtter bedrevs i stor omfattning. Sista gången sådan ägde
rum var i början av 50-talet. I detta sena stadium användes det
blott som ombyte i djurens kosthåll och hade ingen större praktisk betydelse. För att erhålla största möjliga mängd hö på slåttermyrarna använde man sig gärna av följande metod. Från någon
vattensamling eller bäck på eller vid myren grävdes små kanaler,
i vilka vattnet leddes ut över området. En stor myr, vilken använts för slåtter, kallas således Grävningen. Det slam, som medfördes, kom att utgöra en naturlig gödsling, i det de små fårorna
dämdes med sten, torv eller dylikt, så att myrens hela yta bevattnades. Vid lämplig tidpunkt borttogos fördämningarna, vattnet
rann tillbaka till fårorna och myren torrlades så långt det gick.'
1 Se närmare härom t. ex. en redogörelse hos Campbell, a. a. s. 179 If. Han
betonar där, att denna för det subarktiska ängsbruket typiska metod torde
vara av mycket gammalt datum. Den är utbredd över hela norra Eurasien.
Det diskuteras huruvida metoden kan ha uppstått självständigt i vårt land
efter förebild av den naturliga överslamningen vid högvatten eller om den
utgör ett kulturlån. En tredje möjlighet finnes: lantbruksekonomer under 17och 1800-talen propagerade livligt för metoden. — Jfr också skildringen hos
L. Levander, övre Dalarnes bondekultur, del 1 (Lund 1943) s. 205 ff.
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Vid slåttern buros ej trygor på fötterna, däremot ha snöskor, »trug»,
använts vintertid. De bestodo av en cirkelböjd grangren, försedd
med vidjor över öppningen.
Då man begav sig ut för att slå myrarna, låg man kvar invid
slåtterplatsen ofta flera dagar i sträck. Att hinna hem på kvällen
var för det mesta ogörligt; de längst bort belägna myrarna lågo
på en mils avstånd. Som nattkvarter byggdes en s. k. bakval.
Mellan två träd slogs upp en stång, mot vilken lutades slanor från
ena sidan, så att ett glest pulpettak bildades. Taket och även sidorna täcktes med granris. Där inne vilade man sedan på granrisbäddar. Framför öppningen anordnades en nying, som förutom
att skänka värme även höll mygg och knott på avstånd.
Höet hässjades noga och hårt för att ej blåsa bort. Dessa skogshässjor kunde se ut på följande sätt. Hässjestörarna lades på de
stegliknande ståndarnas vidjehankar. Genom att ställa flera stolpar
i rad blev hässjorna flerlänkiga. För att skydda höet från markfuktigheten, försågos hässjorna med ett »golv». En eller ett par
stänger lades därvid på var sida längs hässjornas fot, vilande på
tvärplacerade störar, i sin tur liggande på i marken nedslagna
korta pålar. Höhässjorna på de brutna ängarna hade äldst samma
utseende men ersattes senare med den över större delen av landet
vanliga typen, som har itappade pinnar i ståndarna. Försök med
den moderna trådhässjan har ej slagit väl ut; genom att höet
packas mer på dessa, har torkningen blivit sämre i älvdalens stillastående luft.
Myrhässjorna omgåvos med ett drygt meterhögt stängsel för att
hindra älgar och renar från att äta av grödan. Ofta hoppade
dessa emellertid över stängslen och åstadkommo stor skada.
På förvintern — helst innan renarna från Serri skogslappby,
SOM utnyttjar området, kommo — skulle höet fraktas hem. Här
som alltid gällde, att alla längre frakter om möjligt företogs på
vinterföret. Enär de flesta myrarna äro belägna på motsatta sidan
av älven jämfört med byn, beredde övergången vissa svårigheter.
Man använde sig då av en särskild teknik: en s. k. isbro byggdes.
På höstarna bildas is först på lugnvattnet längs stränderna. Ett
långt flak sågades i denna is, svängdes ut över älven och lades
tvärs över. Flaket frös snabbt fast i ändarna och bildade en över-
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gång. Tekniken förekommer sparsamt i älvdalen och även annorstädes.
Vanligen frös älven till vid jultiden, men sedan regleringarna
uppströms kommo till stånd i början av 30-talet, lägger sig älven
sällan eller aldrig.
Avfall från myrhöet användes som strö, ty torvtäkt var ej
vanligt.
Ur skogen hämtades vidare löv, som antingen användes som
foder direkt eller som kokades tillsammans med vatten och annat
till sörpa. Björklöv var vanligast, medan sälg ansågs ge det bästa
fodret. Hässjorna för lövkärvarna gjordes på platsen. Då man
även i detta fall måste ta hänsyn till ren och älg, gjordes hässjorna så höga som möjligt och hemforslingen av höet skedde
tidigt. En ofta använd hässjetyp bestod av ett antal spetsade
stänger, vertikalt stående, hållna i läge genom att de voro fastsatta i två träslåar, löpande på var sin sida om de vertikala stängerna och i sin tur fästa i ett par trän.' På detta gallerstaket spetsades upp till 100 kärvar, 10-20 på varje stång. De lägsta kärvarna voro placerade omkring 1,8 meter över marken.
Då björkbeståndet i byns närhet ej är alltför stort, kunde lövtäkten äga rum långt från hemmet, varvid även i detta fall bakvalar användes för övernattning.
De kärvar, som gjordes på stränderna av tjärnarna intill byn,
fraktades hem per roddbåt.
Skogen ger även andra produkter, som kunna användas i kosthållet. Av bär finnas lingon, hjortron, hallon och blåbär. Någon
konservering kunde i äldre tid ej göras, då sockret var alltför
sällsynt och dyrbart. I allmogens kosthåll har svampen icke haft
någon framträdande roll, så ej heller här. Av björksav har allmogen på vissa håll berett en dryck, men detta har varit okänt
i Njuoravuolle. Kåda har insamlats för att tugga samt även för
att täta kärl och båtar med.
Som redan nämnts, har odlingen av brödsäd kommit först i andra
hand. Nästan undantagslöst har man sått korn2; råg har visat sig
1 En

bild av denna hässjetyp finnes i Rig 1938, s. 183.
Det sexradiga, Flordeum hexastichum, som är det för moränmarker mest
lämpade.
2
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inte gå så bra. Därjämte har ibland havre odlats som foder. Potatis
har självklart också satts.
Gödslingen av åkern skedde tidigare från medfordon, använda
även på barmark, ett förfaringssätt, som förekommit över stora
delar av världen. I Njuoravuolle funnos två olika typer av gödselslädar. Den ena, som blott användes vid körningar i gårdens närhet, bestod av en låda av plank, ställd direkt på ett par klumpiga
medar. Lådans längd var omkring halvannan meter. Den andra,
mer utvecklade typen användes huvudsakligen för längre vinterkörningar. En låda om 2,5 x 1 meter, vars främre kortsida lutade
framåt, var placerad på tre par stolpar, itappade i de skidliknande
medama.
För transporter använde man sig i äldre tid förutom av slädar
även av släpor. En hästdragen dylik kunde utgöras av ett par
upp till åtta meter långa granstänger, mellan vilkas främre del
hästen gick, under det att bakdelen var försedd med ett par tvärträn, på vilka bräder vilade. En annan släpliknande anordning
vilade med sin främre ände på överbyggnaden av ett par korta
medar, försedda med skacklar via en järnlänk. Då denna släpa
användes för hö, var den försedd med ett par halvannan meter
höga »vingar» av ribbor på långsidorna för att öka lastförmågan.
Det dröjde länge innan några hjulförsedda redskap dök upp i
byn. En slåttermaskin torde varit det första. Den anskaffades 1912.
De tidigaste transportmedlen på hjul voro en vagn och en kärra,
anskaffade så sent som på 1930-talets mitt. Vagnen framforslades
under stora svårigheter isärtagen på släpa från byn Ligga.
Ungefär samma år som slåttermaskinen inköptes, kom också den
första fabriksgjorda plogen, tidigare hade man använt hemmagjorda
träplogar med blott bill och vändskiva av järn. 1900-talets andra
decennium tycks ha kännetecknats av flera stora nyinköp: förutom
de nämnda redskapen anskaffades en radsåmaskin, ett tröskverk
som då hade varit i bruk drygt ett sekel i vissa delar av landet
samt en separator. Kanske kan man spåra inflytande från de
under kriget kraftigt höjda priserna på lantbruksprodukter. Av
senare inköp kan nämnas ny plog 1938, två harvar samma år
samt gödselspridare 1940.
Dessa jordbruksmaskiner beteckna en revolution i byns liv. Även
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om de inte voro direktproducerande, känneteckna de dock i blygsam skala den begynnande rationaliseringen. Moment i arbetsschemat
ersättas eller underlättas. Genom dessa mekaniska medhjälpare
kunde arbetstiden skäras ned och framställningskostnaderna minskas.
Investeringarna gåvo ett förmånligt utbyte med ökad avkastning
och bättre tillgång till pengar.
Efter det säden tröskats, torkades den i en järngryta vid svag
eld under omrörning. Även kunde bakugnen i gammelstugan eldas
upp och kornet placeras därovanpå i säckar. Tidigare användes
torkria med stenugn och lavar. Denna finns fortfarande kvar men
har ej använts för sitt avsedda ändamål sedan tröskmaskin skaffades. I rietröskningen fick man hjälp av grannen, däremot vanligen ej vid skörden. Slagan beskrives ha haft såväl skaft som
slagval av björk, den senare omkring 40 cm lång och 10-12 cm
i diameter. Delarna förenades med rensenor, vilka löpte kring
skaftet i en ränna och gingo genom ett hål i slagvalen. Typen
var alltså hålslagan, den för större delen av Norrland vanliga.'
Malningen ägde ännu under början av första världskriget rum
i en skvaltkvarn, liggande vid en bäck i byns närhet. Dess användande slutade i och med inlevereringstvånget under dåvarande
kristid. När detta sedan upphörde, fortsatte man i alla fall att lämna
bort säden. Före skvaltkvarnens tillkomst använde man sig av
primitiva små handkvarnar av sten.
Liksom i våra dagar voro de små jordbruken icke nog konkurrenskraftiga, utan då pengar stodo att tjäna på annat håll, utnyttjades denna möjlighet, delvis på jordbrukets bekostnad. När
de stora skogsindustrierna började uppträda och organisera en
ordnad timmerhuggning och flottning, drogs den manliga befolkningen åtminstone längs älvdalarna delvis ur den direkta livsmedelsproduktionen med en begynnande omsvängning av försörjningsbasen som följd. Anskaffandet av jordbruksmaskiner underlättade detta genom att mindre tid gick åt i arbetet på gården.
Den jordbrukstekniska nyordningen beredde sålunda vägen för en
omställning på det ekonomiska planet, i det att förutsättningar
1 D. Trotzig, Slagan och andra tröskredskap (Stockholm, tr. i Lund 1943)
s. 28 ff.
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för penninghushåll skapades genom männens löner. Denna övergång ägde för Njuoravuolles del huvudsakligen rum på 1910-talet.
Byns båda torpare började då deltaga i skogsarbetena och detta
har därefter fortsatt, under det att kreatursstocken undergått motsvarande minskning. Denna minskning får emellertid också ses ur
andra sammanhang. Genom uppodling ökade ängsarealen och därmed fodervärdet, vilket i sin tur medförde ökad avkastning: samma
mängd livsmedel producerades med ett mindre antal kreatur. Myrslåttern kom på grund härav så småningom att bli obehövlig.
Möjlighet att deltaga i röjningar och skogsdikning ha yppat sig
under senare år och medfört minskad tid för jordbruket. Brist på
arbetskraft är en annan faktor som spelar in i den näringstekniska
omsvängningen. Tidigare anställdes ofta särskild slåtterhjälp och
tidvis fanns det dräng vid gårdarna.
Möjlighet till utkomst har på senare år också uppkommit genom
att familjerna skaffat sig bil och därigenom kunnat deltaga i arbeten nere i bygden.
Arbetsgivare i skogen var — och är — vanligen domänverket.
Arbetet började strax efter jul och varade i ett par tre månader.
Det hände, att männen under hela denna tid ej hade tillfälle att
besöka hemmet. Sommartid kunde man eventuellt syssla med
stämpling eller liknande några veckor.
Under 1800-talet förekom i bygden en livlig tjärbränning, som
dock ej Njuoravuolleborna i någon högre grad synes hava deltagit i.
I byn ordnade man en tjärdal blott någon enstaka gång för husbehovet — impregnering av båtar och redskap. Övriga älvdalsbor
brände tjära för avsalu. Vid Storselet cirka tre kilometer nedströms
byn fanns tidigare en väg för framforsling av tjäran till älven.
Varan fraktades sedan på flottar ned till Edefors, där uppköpare
funnos .1
I arrendet ingick tidigare fiske till husbehov på gemensamma
vatten för de båda brukningsdelarna. En sjö omkring en halv mil
från byn var särskilt anslagen till fiske för byborna. Småviltjakt
fick blott ske inom torpets ägor, men revirpersonalen brukade
i Meddelaren vill göra gällande, att marknaden i Edefors uppstått just för
avyttring av älvdalens tjära.
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blunda för om den ägde rum på kronans mark. En del tjuvskytte
på högvilt var nog inte heller ovanligt. Sedan några år är jakträtten inskränkt såtillvida, att licens erhålles av vartdera hushållet för vanligen en älg och fem exemplar av var skogsfågelart per
år. Husbehovsfisket, som i senare tid likaledes något inskränkts,
har blivit lidande på att rätt många turister med av kronan utfärdade fiskekort söka sig till byns närhet sedan vägen byggts.
De små tjärnarna intill byn äro nu i det närmaste utfiskade.
Beståndet utgöres av gädda och abborre, liksom i sjöarna längre
in i skogarna sydväst om Njuoravuolle. Innan Harsprånget byggdes
1943, förekom ofta högvatten i älven, varvid sik gick in i tjärnarna, där den sedan blev instängd då vattnet sjönk. De vanligaste fiskemetoderna i dessa vatten äro metspö, ståndkrok och
nät, vilka senare förr tillverkades hemma. Så var förhållandet
även med revar och flugor.
Det viktigaste fisket äger rum i älven. Genom överenskommelse
med grannen fiska familjerna skilda kvällar. Fångsten består av
öring, harr och lax. Av dessa fiskas den förstnämnda när som
helst under året, harren däremot tas huvudsakligen på försommaren
och laxen på hösten. Denna senare fisk, som tidigare gått upp
till fallet i Ligga, är numera nästan försvunnen från byns vatten.
Vinterfiske är ej vanligt; man lägger upp ett redigt förråd på hösten så att det räcker flera månader. En bidragande orsak till att sådant fiske ej förekommer är att männen, som tidigare framhållits,
merendels befinna sig på skogsarbete under denna årstid.
Vid fisket begagnade man sig av i byn tillverkade båtar av s. k.
nordlandstyp. De voro ganska små och försedda med fyra fem
breda bord av halvtumsbräder. Från dessa båtar bedrev man fiske
med nät och kolknot, metoder som återinns längs hela älven söderut.
Vid fiske med kolk dras noten nedströms i en båge bakom två
båtar. Trots den behövliga stora arbetsinsatsen förekom ej lagarbete mellan gårdarna, utan familjens kvinnor deltogo. Flötena
voro halvcirkelformade träskivor, sänkena bestodo av en gransprötring med ett näverkors i, tyngda av en sten inuti detta. Modellen
återfinns här och var söderut efter älven. Mindre brukade fiskemetoder voro utter, långrev och ståndkrok.
Vid fisket i strömmen kan man använda sig av följande enkla
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anordning för att koncentrera bytet: en kraftig träbock sätts ut
i strömmen och förses med en lutande vägg av slanor o. dyl. på
uppströmssidan. Nedom bocken bildas på så sätt en eda, där fisken
samlas för att vila.
Fisket tillhör de mest statiska företeelserna i allmogekulturen och
bedrivs fortfarande ungefär som förr, även om materielen numera
i huvudsak är fabrikstillverkad. Den första köpta kolken kom till
byn omkring 1918. Ungefär samtidigt slutade man knyta garnen
själv utan köpte dessa, varefter de försågos med telnar hemma.
Rester av stockkonstruktion till patafiske finnes fyra kilometer
nedom Storselet. Anläggningen säges ha tillhört byborna i Sarkavare, en by ett stycke norr om älven någon mil nedströms.
Jakten och fångsten koncentreras på det matnyttiga villebrådet:
älg, hare och skogsfågel (tjäder, orre, järpe och något ripa). Däremot har sjöfågeljakt ej förekommit. Ej heller ha man brukat
samla ägg från sjöfågeln, vilket annars varit vanligt mångenstädes
i Norrland och även söderut.
Älgen jagades — och jagas — med hund, som måste hållas kopplad, då den annars tar upp renspår. Älggropar ha i mans minne ej
använts.' Fågel och hare togos i snaror längs gångstigarna eller
i snargårdar. Olika slag av fallstockar och flaken ha även använts.
Den vanligaste metoden för uppgillring bestod i att trenne stickor
sammansattes till en instabil utlösningsanordningen med utseende
som siffran 4 (»fyrgillring»).
Jakt på pälsbärande djur förekommer naturligtvis också, med
hjälp av giller och gevär. Efter förra världskriget, då det rådde
stor efterfrågan på rävskinn, tog särskilt den ene av torparna räv
med sax. Ekorrjakt med bössa eller fallstock har tidvis livligt utövats. Andra djur, som jagats, ha varit utter och järv.
Innan kommunikationsnätet och ökad tillgång på pengar gjorde
det möjligt att skaffa varor utifrån, tillverkades, som flera gånger
framhållits, nästan allt inom byn. Bl. a. en nu förfallen smedja
visar detta. Möbler och redskap snickrades. Fiskedon gjorde man
själv. Al- och sälgbark samt olika lavar användes vid impregnering
1 Lapska fångstgropar för vildren hava påträffats norr om älven i närheten av byn. Se E. Manker, Fångstgropar och stalotomter, Acta Lapponica
XV. (Stockholm, tr. i Uppsala 1960), fångstgropssystem 24.
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och färgning. I äldre tid vävde och spann husmodern mycket, senare
sändes ullen bort för förädling. Särskilt nämns att hon tillverkade
»hoppetäck», ett slags dräll med upphöjt mönster.' Symaskin inköptes 1912. Hemslöjdsalster — strumpor, vantar, vadmal — kunde
säljas till skogsarbetare vintertid. Näverarbete har inte varit så,
vanligt, garvning och skotillverkning ej heller. Dock tillverkades så.
sent som 1927 s. k. näbbskor. Av träslöjd har ännu i senare tid
tillverkats det nödvändigaste: räfsor, lieorv, körredskap, bykkar,
fiskekaggar, mjölkkärl och träslevar.
Isoleringen bröts för byn mycket sent.2 Telefon drogs fram 1950
och fortfarande saknar man ju elektriskt ljus. Batteridriven radio
skaffades dock så tidigt som 1929. Kontinuerlig dagstidningsprenumeration har ägt rum de senaste åren, tidigare skedde detta
mer sporadiskt. Ofta blev det ej tillfälle att hämta tidningarna
nere i bygden mer än ungefär varannan vecka. Väg till Messaure,
alltså nedströms, började byggas först 1947. Dessförinnan fanns på
samma sträcka en cykelstig, anlagd av domänverket som nödhjälpsarbete somrarna 1933-36. Längs älvens norra strand går sedan
några år en cykelstig, nu i mycket dåligt skick. Den nya vägf örbindelsen resulterade ganska snart i fordonsanskaffning: cykel 1934,
snart följd av motorcykel, samt 1949 bil. Numera ha båda gårdarna
detta sistnämnda fordon.
I äldre tid gick huvudförbindelsen västerut, åt Ligga och Jokkmokk, och i någon mån söderut, till Juggijaur. Inom denna räjong
har kronan spångat väg, liksom Svenska Turistföreningen. En stig
leder sålunda från Vaikijaur via Ligga3 och Harsprånget till Gälli1 Vid vävningen »hoppade» man på tramporna. Tekniken och motsvarande
ord äro kända även från lapskt område. — För denna liksom för flera andra
upplysningar tackar jag fil. dr Harald Grundström, Uppsala.
2 Jfr 0. Vesterlund, Lappmarksbilder (Stockholm 1917), s. 23: »Samfärdseln mellan de på 1 å 3 mils avstånd från varandra belägna gårdarna — Messaura, Njuoravuolle, Ligga och Porjus — är så obetydlig, att icke ens en
ordentlig gångstig blivit upptrampad.»
3 Enligt nuvarande tradition har byn fått sitt namn genom att turisterna
lågo över där. I själva verket utgörs namnet av en nordlapsk terrängbenämning »ligga» = liten backe. (Se J. K. Qvigstad, De lappiske appellative stedsnavn, Oslo 1944.) — Byn kallas också Anajokk.
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vare. Njuoravuolle har som synes legat litet avsides från denna
led, och före vägbygget voro turister sällsynta.
Ibland kunde hela vintern gå utan att en främling syntes i byn.
Sommartid var det bättre. Flottarnas ankomst utgjorde en efterlängtad sensation. De brukade, liksom annat förbipasserande skogsfolk, passa på att fylla livsmedelsförråden, vilket gav tillfälle till
extraförtjänster.
Med lapparna hade man kontakt vid deras flyttningsfärder höst
och vår. Liksom på många andra håll i Lappmarken ägde de bofasta ett antal skötesrenarl, vilka lapparna handhade. Då dessa
kommo, höllo byborna kvar ett par av sina djur för slakt. Bruket
med skötesrenar upphörde på 20-talet, då det tog slut på grund
av oår och andra olyckliga omständigheter. Skötesrenarna utgöra
den mest iögonfallande lapska accenten i byns livsföring. Denna
är naturligtvis i sin helhet på sitt sätt på grund av den likartade
fysiska miljön besläktad med skogslapparnas.
De nödvändiga matförråden togos hem från Porjus och Jokkmokk på eftervintern innan snön försvann. Till den sistnämnda
orten är det tre mil, och färden dit tog en dag. Ofta räckte ej pengarna för att inhandla allt det nödvändiga inför sommarhalvåret,
utan en del fick köpas senare och bäras hem. Detta gällde naturligtvis också de varor, som ej kunde förvaras någon längre tid.
Bland torrprovianten märktes kaffe, socker, salt och vetemjöl. Enär
stigarna inte bar, var klövjning praktiskt taget okänt. Möjligen
kunde man på senhösten, då marken var frusen, köra släpa till
och från Ligga.
Numera kommer matbuss en gång i veckan. Männen i byn kunna
dessutom handla i affärerna nere i mer bebyggda trakter, då de ha
ärenden dit.
Eventuella överskottsprodukter från byn, främst ägg, smör och
slakteriprodukter, såldes på marknaden i Jokkmokk, dit husmodern
begav sig. Hade jaktlyckan varit god, sålde man även skinn. Vintermarknaden hölls i början av februari, vårmarknad vid Marie
bebådelsedag. Handelsmän från Luleå och andra orter brukade
deltaga och byborna passade på att köpa i synnerhet tyg och färdigsydda finkostymer.
1 Campbell,

a. a. s. 241 ff.
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Till Jokkmokk eller Porjus färdades även ungdomen då den
skulle dansa eller gå på bio. Allt efter årstiden gick man eller
använde släde eller skidor. Vid Mikaeli, som ju varit en märkesdag
i den folkliga kalendern, var det festligheter från lördag till måndag.
Den nomala arbetsdagen var ganska noggrant inrutad. Den brukade se ut på följande sätt:
7-8 Mjölkning
8-9 Frukost (fisk och potatis)
13-14 Middag
17-18 Aftonvard (fisk, smörgås, fil)
19-20 Mjölkning
20-21 Kvällsmål (fisk, smörgås, korn- eller möjligen vetegröt)
Efter mörkrets inbrott skedde sysslorna inomhus i skenet från
elden på härden eller möjligen från en 10-12 linjers fotogenlampa.
I ladugården använde man länge pärtstickor. Bränsle till lampan
hörde till de nödvändighetsartiklar, som måste köpas i samhället.
Som framgår av matordningen, åt man mycket fisk, av vilken
man ju hade en nästan obegränsad tillgång i de rika vattnen. Det
fanns flera metoder att konservera den fångst, man fått under
säsongerna. Vanligen hårdsaltade, »gravade», man fisken. En annan
metod, rimsaltning med ringa saltmängd, ger en mindre hållbar
produkt. Gäddkött brukade torkas. Vintertid frös man ned fisken,
»laxen låg som vedträn ute i boden».
Kött soltorkades vanligen och görs så än i dag. Ett av härbrena
i byn har en nätinklädd torkställning på taket, ett lapskt kulturlån.
Köttet kunde också saltas i tinor. En rökugn finnes, men den används ej så ofta, lufttorkat kött anses bättre.
Bland brödsorterna märks ett ojäst tunnbröd, bakat på korn
och krossad småpotatis. Brödet är till sin konsistens mjukt och
tål ej längre förvaring. Detta anses vara en rest av ett primitivt
konsumtionshushåll, där man icke lagt upp förråd utan bakat var
dag.' Av kornmjöl bakades s. k. flamugnsbröd, också kallat framungnsbröd. Blodpalt och potatispalt var en annan viktig föda.
1 Å. Campbell, Det svenska brödet (Stockholm 1950) s. 236. — Det
mjuka ojästa potatistunnbrödet, vanligt i Norrland och Dalarna, trängde på
1800-talet ut det barkblandade brödet genom en av lantbruksekonomerna
bedriven kampanj. (0. a. a. s. 166 ff och 204.)
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Ifråga om folkmedicin kan följande nämnas. Som första hjälp
kunde på sår — väl främst skrubbningar och svullnader — läggas
finska tobaksblad, vilka verkade som våtvärmande omslag. Ett
blodstillande medel var den tunna innerbarken på björknäver. Verksamt plåster tillverkades genom att halvstelnad kådal värmdes
med grädde, så att den blev smidig och kunde anbringas på en
linneklut.
Därmed är denna flyktiga översikt av livsföringen i byn avslutad.
Vid en skildring som denna har av praktiska skäl blott vissa delar
kunnat beröras, men därbakom kunna vi ana de tusen och en detaljer, som tillsammans bilda en helhet och där ingen enskild detalj
strängt taget kan anses viktigare än någon annan. Var företeelse
har sin givna plats och fyller sin funktion i mönstret.
Hur litet och odifferentierat ett samhälle än är, rymmer dess
liv många aspekter, vilka alla om möjligt måste penetreras: historiska, sociologiska, ekonomiska, tekniska o. s. v. Men en tyvärr
obotlig brist vidlåder all kulturforskning, utgör ett dilemma, som
man på olika sätt sökt överbrygga, nämligen det faktum, att samhället alltid ytterst består av individer, var och en i sig ett unicum,
som inte går att fästa på papperet. Deras föreställningsvärld, beteende och miljö kan mätas och analyseras, men inte känslolivet.
Hur ha människorna innerst upplevt ödsligheten och isoleringen?
Som tvång eller frihet, tyngd eller lättnad? Här medverka rent
psykiska faktorer, helt eller delvis oåtkomliga.
Ur torra fakta kan en fascinerande verklighet utläsas. Vi ha sett
hur det gamla statiska näringslivet med boskapsskötsel, jordbruk,
jakt och fiske som integrerande delar efter hand rivits sönder. De
väsentligaste orsakerna synas vara jordbrukets rationalisering, skogsbrukets införande och den därmed avhängiga minskningen av de
andra huvudnäringarna samt slutligen kommunikationernas utbyggnad. Ödemarksbyn har blivit delaktig i yttervärldens liv och fått vara
med i dess framsteg, och därmed har dess särprägel försvunnit. I
stället för ett av den lokala naturmiljön bestämt livsmönster möta
vi ett väsentligen av den nationella allmänkulturen dominerat samhälle, i princip inte skiljande sig från vilken svensk i skogsbygd
belägen bondby som helst.
Terpentinet i kådan verkade renande.

202

GÖRAN ROSANDER

Det torde till fullo framgått, hur beroende man var av naturen.
Förutsättningarna ha varit givna och aktiviteten begränsad, icke
blott för utkomsten utan även för andra delar av samhällslivet.
Livsformen har utbildats under naturens tryck eller snarare i samverkan med omgivningen, ty det är en välkänd sanning, att den
fysiska miljön inte förmår nyskapa men väl omskapa de förhandenvarande kulturyttringarna.
Vad har då naturmiljön generellt betytt för byn? Dominant och
ledmotiv har älven varit. På den beror jordmån, klimat och tillfälle till fiske i större skala, utan den skulle alla möjligheter till
skogsarbete varit uteslutna ända tills ett nät av bilvägar utbyggts.
Men har älven varit den primära faktorn och stått för förutsättningarna, så har skogen i hög grad bidragit till att företaget gått
att genomföra, att människor lyckats med att få en dräglig bärgning i den karga dalen. På dessa element har livsmönstret byggts.
Skog och vatten — det nordsvenska inlandets signum.
Framåtskridande kräver offer. För att tillgodose landets växande
kraftbehov pågår utbyggnad av Messaureforsarna, och inom kort
kommer vattenytan att stå högt i älvdalen, 20 meter ovan skorstenarna i byn. Älven dess öde.
Resurn
N juoravuolle — un hameau en Laponie
par

GÖRAN ROSANDER

Le hameau de Njuoravuolle, compose de deux fermes, est situe sur une
des rives du t Stora Lule älv » å vingt kilombtres au Nord-Est de Jokkmokk
en Laponie. Cree en 1868, le hameau est reste pendant longtemps, en
raison de sa situation isolee, au stade du temps jadis oi l'on pouvait
subvenir par soi meme å ses propres besoins. Presque tout co qui etait
necessaire å la communaute etait produit dans le hameau. Le climat ne
permettant la eulture c6realiåre quo sur une echelle reduite, ce furent,
la ehasse, la p6che, et surtout l'elevage, qui constitubrent la base necessaire l'existence. Vers 1910, plusieurs machinee agricoles furent achetees.
Eeonomisant le travail, elles rationaliserent l'activite du hameau, les
hommes commeneårent alors h participer aux travaux d'exploitation
forestiåre des environs. Par lå, une nouvelle epoque commenca oli l'on
disposait de plus d'argent, permettant ainsi d'effectuer des achats de
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Östra kronotorpet i Njuoravuolle. — Foto B. Allard, R iksantikvarieämbetet.
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marchandise hors de la comnaunaute. Par la suite, le nombre de tåtes
de b6tail a constamment diminu6 pour presque disparaitre de nos jours.
La chasse et la piSche ont 6galement climinu6 r6gu1iårement. Depuis
qu'une route a 6t6 construite en 1947, jusqu'au hameau, Njuoravuolle
a perdu son earact6re distinctif que lui donnait sa situation isol6e au
milieu d'une nature ande et specifique, pour s'integrer de plus en plus
au monde ext6rieur.
Autrefois, toute l'existence du hameau se basait sur sa position prås
du fleuve. Celui-ci a form6 la terrass° d'alluvions sur laquelle le hameau
est eonstruit, et le elimat, cause du fleuve, y est supportable. Dans le
fleuve, on pechait le poisson qui constituait, alors, la plus grande part
de la nourriture de ces habitants. Le fleuve permettant le flottage du
bois, l'exploitation forestiiåre avec ses ressources correspondantes, a pu y
°tre pratiquee. Mais si l'existenee de Njuoravuolle a 6t6 cr66e par le
fleuve, celui-ci sera la cause de la disparition du hameau. Car dans peu de
temps, en vue d'6difier une centrala electrique, un barrage coupera la
vall& du fleuve et son plan d'eau envahira toute la va1l6e.
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Om arv och lån i Norrlands svenska folkmål
Av

KARL-HAMPUS DAHLSTEDT

1.
I årgång 1951 (s. 105-111) av denna tidskrift har Lennart Moberg
anmält min gradualavhandling »Det svenska Vilhelminamålet», del 1.
Recensionen bygger i huvudsak på synpunkter som Moberg framförde som
fakultetsopponent den 22 maj 1950. Trots bitvis skarp kritik är den positiv
i grundtonen. I vissa fall har recensenten emellertid misstolkat eller missförstått min avhandlings intentioner. I vissa andra fall, där rec. går emot
mina tolkningar eller arbetsmetoder, har han inte lyckats övertyga mig
om att hans tankegång är bättre underbyggd än min. Föreliggande genmäle följer i huvudsak samma disposition som Mobergs anmälan.
Syftet med den ord- och betydelsegeografiska undersökningen i »Det
svenska Vilhelminamålet», del 1, var bl.a. »att utröna i vilken mån
nybyggarmålet i Vm har varit utsatt för yngre inflytanden från sina
icke-ångermanländska grannspråk och granndialekter» (avh. s. 33).
»Med de sistnämnda avser förf. norskan och lapskan», skriver Moberg
(s. 105). Naturligtvis avses här också jämtska och västerbottniska folkmål, fastän de inte ägnas särskilda kapitel utan behandlas i ett sammanhang med den allmänna norrländska ord- och betydelsegeografien, främst
i kap. »Bärnamn» men också i »Norska ord» och »Lapska lån» (jfr avh. s.
40).
»Kartorna äro från vissa synpunkter mycket välgjorda», skriver rec.
(s. 106), »men med överskådligheten är det ibland sämre beställt». Särskilt
anmärker han på karta 4 över namn på odon, Vaccinium uliginosum.
Kritiken träffar en öm punkt, eftersom jag mer än de flesta nordister
har studerat och diskuterat kartläggningstelmik.1 Tack vare den svarta
färgen och den enhetliga teckentypen framstår utbredningen av od-,
utter-komplexet, dvs, odon-namn av typen oddbär, otterbär etc., tydligt på
kartan. Gärna medges däremot att utbredningen av de olika formerna
inom detta komplex kräver en viss möda att iaktta. Det beror till en del
på att den blå underlagsfärgen i detta karthäfte blev alltför kraftig. I vissa
geografiska avsnitt vittnar odon-kartan om en ovanlig rikedom på synonymer. Att utelämna en del enstaka och avvikande belägg för att uppnå
1 Se

avh. s. vit, och Sv.Lm. 1946 s. 159 ff. samt senare Sv.Lm. 1952 s. 140 ff.
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en mer överskådlig kartbild är inte förenligt med ordgeografiens grundläggande metodik. Kartan bör spegla den språkliga verkligheten i dess
mångfald och sammansatthet, med dess lagringar och oenhetliga övergångsområden. En specialkarta över vissa beläggkomplex kan från dialektgeografisk synpunkt endast försvaras, om den publiceras utöver huvudkartan. Hur långt man bör gå härvidlag är en avvägnings- och kostnadsfråga.
2.
Kapitlet »Bärnamn» får av rec. goda lovord. I synnerhet gäller detta
utredningen om odon-namnen. »Andra bärnamnsartiklar äro mindre givande, exemplvis åkerbär (s. 47); stenbär (s. 49 f.), jordbär (s. 51 f.), blåbär (s. 74 f.)» (rec. s. 107). Orsaken härtill är dels att materialet för dessa
bärnamn är mer enhetligt och genomskinligt och dels framför allt att de
»inte närmare belyser Vilhelminarnålets släktskapsförhållanden» (avh.
s. 47 not 2). De borde måhända ha utelämnats helt, men togs med just
för att jag summariskt ville redovisa detta sistnämnda förhållande. Mitt
ämne och min avhandlings syfte (s. 19 och 21) tvingar mig också i andra
sammanhang, t. ex. ifråga om kvantitet och apokope (i del 2), att fördjupa min undersökning vid företeelser som är av clialektgeografiskt intresse för Vilhelminarnålet, på bekostnad av andra grammatiskt eller
semologiskt närstående fenomen.
Till den kategori bärnamn som saknar närmare intresse för Vm's
ordgeografi hör norrl. brandbär (brannbär, brammbär) 'hallon', för vilket
rec. efterlyser en mer ingående ljudhistorisk undersökning (s. 107). Detta
bärnamn utgör den nordöstliga utlöparen av ett stort skandinaviskt
komplex av hallon-namn: brännbär, brunnbär, bringbär osv., vilket i sin
tur synes hänga ihop med ett västgerm. namnkomplex för närbesläktade
Rubus-arter, ty. Brombeere, eng. bramble-berry osv. Sannolikt återgår
förleden överallt ytterst på en ieur. rot *bhrem 'sticka (fram)'.' De nordiska
hallon-namnen av denna typ måste studeras i ett stort historiskt och
geografiskt sammanhang. Förledens växling i vokalism och delvis konsonantism beror säkert på sekundära — om än gamla — ombildningar.
I Järna möter i många ord, bl. a. brand, en ljudövergång a >a
ffr nn ( <nd el. nn).2 Från detta ljud skils det ä (lnaalf. ce)3, som ingår i
jämtl. brännbär o.dyl., i varje fall in. och s. Jämtl.: Ström b. sg. 'brä'nn1 Se Torp, Nynorsk etym. ordb., s. 44 b, Loewe, Germ. Pflanzennamen, 1913,
s. 14, Pokorny, Indogerm. etym. Wörterbuch, s. 142, och Ordbog over Danmarks Plantenavne, 2, 1960, sp. 475.
2 Se Vilhelminamålet, del 2, under tryckning, s. 85 och 88 med karta 23.
3 1 denna uppsats nyttjas samma ljudbeteckning som i den recenserade avhandlingen Detta gäller även lapska språkformer.
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bera ,,,'brä'mmberal, jfr 'brånn f. »bränna», dvs. '(tidigare) avbränt område
(i skog)', 'brånn v. 'bränna', men b. pl. 'brlf nnan m (av brand m); Oviken
'brä'nnber ,..'brä'mmber,, jfr 'bränne f. och v., men 'brann m.; likaså i
Härj.: Hede 'brä'nnbär, jfr 'brännie f. och v., pret. 'brände, pres. 'bränna,
men 'brand m. Från c. och v. Jämtl. uppges däremot i regel 'brann
'brilnn f. och/el. v. med samma rotvokalism som 'brann -v- m. Tydligen
har kort 'ä, här öppnats till 'a el. dyl. i ställningen efter r, såsom ibland
också i andra norrl. dia1.2
Det är mot denna bakgrund naturligt att jämtarna i regel uppfattar
'bränn- — 'brämm- --'brannbär o.dyl. såsom »brännbär». Från Borgvattnet i ö. Jämtl. uppges t. ex. 'brä'mbär, »eg. bränn-bär, bär som växer
å brärmor, uppkomna efter skogseld»; jfr 'bränn, b. sg. 'brä'nna 'brä'nna,
f.3 Därför skriver också Gustav Hedenvind-Eriksson: »Snart mognade
myrbären, så kommo jordbären i de soliga backarna, därpå blåbären och
brännbären ...».4
Förleden bränn- i hallon-namnet kan alltså inte anses bero på en rent
ljudhistorisk utveckling ur brand- i hela Jämtl. och i Härj. Mot en sådan
förklaring talar också de tröndska formerna (avh. s. 50). Och hur bör sedan
växelformema bromm- och bramm- i Medelpad och brann-, bramm-,
brynn- och bremm- i Härjedalen (avh. s. 50 f.) förklaras? Snarast utgör
de ombildningar i samband med labialisering av rotvokalen i äldre förled
med i eller e. Genom ombildningar i samband med vokalöppning i samma
gamla förled torde åter norrl. brämm-, bränn-, brann- o. dyl. ha uppkommits De nordiska hallon-namnen erbjuder ett spännande och givande
ämne för en ordgeografisk avhandling.
Att tranbär inom ett stort mellannorrländskt område saknar den bindevokal, som annars är vanlig när ett gammalt kortstavigt svagt femininum
står som förled, har jag velat sätta i samband med den för området typiska akuta accentueringen av bärnamn sammansatta med -bär (avh.
1 Sedan avh. trycktes 1950 har detta och ytterligare några nedan anförda
belägg för 'hallon' tillkommit i ULMA's samlingar.
2 1 Anundsjömålet har jag iakttagit att denna öppning är konsekvent
genomförd, i motsats till målen i ny. Ang. och As. Lappm. För Medelpad jfr
Bogren, Torpmålet, 1921, s. 93, och Vestlund, Medelpads folkmål, Sy.Lm. B. 48,
s. 114 f.
3 För brand m. saknas belägg från Borgvattnet.
4 Jämtländska sagor, 1941, s. 252. Kursivering av Dahlstedt.
6 Jfr utvecklingen av insektsnamnet fsv. brims > bryms > bröms > broms,
men även dial. broms bräms, etc. Huruvida s-avledningen brims är etymologiskt
besläktad med förleden i brombär etc., dvs, utgår från en rot med innebörden
'sticka (fram)', eller som vanligen antas är en ljudhärmande bildning är ovisst.
Jfr Hellquist s. 101a, Torp s. 41 a., Jöhannesson, Isl etym. Wörterbuch, s.
639 f., och Pokomy a.a. a. 135 f.
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s. 85). Härtill genmäler ree.: »Aksentueringen räcker tydligen icke som
förklaring överallt [t. ex. i västgötamålD (s. 107). För de många dial. i
Norr!., som har bevarat den tilljämnade rotvokalen i förleden < tranu(avh. s. 84), är det likväl svårt att finna en annan möjlighet. På riksspråksinflytande eller »lån» från sydligare dialekter är knappast att
tänka, när förleden uttalas med genuin vokalism i omedelbar anslutning
till dialekternas uttal av fågelnamnet trana.
Rec. framhåller skarpt att multa (molta) är en äldre bildning än myrbär
(s. 107 f.). Väsentlig för studiet av Vm's ordgeografi är parallellbildningen mylta. Att detta hjortron-namn är mycket ungt i ångermanländska mål visar mina uppteckningar entydigt (avh. s. 44 f.). Sommaren
1950 hade jag även tillfälle konstatera att ordet var främmande för gamla
sagesmän från byn Heligfjäll i Vm-Malg.
Om hjortron-namnet multa (motta) har jag antagit, att det är »rimligast
att ansätta det såsom yngre än det för hjortronen i alla mogningsstadier
entydiga myrbär» (s. 46). Den ordgeografiska kartbilden »tyder möjligen
på ett allmänt gammalt västskandinaviskt *mgr(a)ber, som successivt
har överlagrats av bildningar på *m» (s. 44, jfr s. 86 f.). Dessa försiktiga
antaganden är överflödiga, så till vida att de är irrelevanta för Vm's
ordgeografi. På den andra sidan känner jag mig inte övertygad om att
de är mindre sannolika än Mobergs kategoriska påstående om ett motsatt
förhållande.
»En bildning som myrbär är av en helt annan, yngre karaktär» än multa
(motta) skriver rec. (s. 107). Om Moberg härmed avser, att myrbär måste
vara en ung bildning, därför att den är en ännu genomskinlig sammansättning, är jag oense med honom. Inom ordforskningen gäller detsamma som
inom ortnamnsforskningen: vissa bildningstyper har föråldrats och låter
sig därför relativt lätt tidfästas, andra är alltjämt levande och de enskilda
ordbildningarnas ålder därför ofta svår att fastställa. Till den senare
kategorien hör ortnamn av typen Berg, Näs och Strand och bärnamn av
typen jordbär, kråkbär och tranbär, som alla tre har stora utbredningar
inom germanska språk (jfr avh. s. 85 och 93). Att bildningstypen -bär
är samgermansk förefaller uppenbart (jfr avh. s. 37). Moberg menar själv
att »ordet jordbär 'smultron' ... är allmänt germanskt» och »ett samnordiskt ord, som i de centralsvenska dialekterna vikit undan för den uppsvenska novationen smultron» (Sv.Lm. 1948 s. 155 f.). Bärnamnen smultron och multa är semologiskt och etymologiskt besläktade, bildade till
ieur. roten *(8)meld.1 Från ordbildningssynpunkt föreligger alltså inga
hinder för antagandet att myrbär är väl så gammalt som 'multa.
Det förhållandet att »multa, molta i många dialekter har en specialiserad betydelse '(över)mogna hjortron', i överensstämmelse med ordets
etymologi» talar enl. mc. för att det är äldre än myrbär; »det är just de
1 Jfr

Jöhannesson a.a. s. 674, och Pokorriy a.a. s. 718.
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mogna hjortronen, som ha någon betydelse i folkhushållningen» (s. 107).
Verkligheten är inte fullt så enkel. Hjortron, som skall sparas, bör enl.
min egen erfarenhet plockas omedelbart innan de blir fullmogna, dvs.
innan de är alldeles mjuka och helgula och innan foderbladen har böjt sig
bakåt och helt släppt taget om fruktsamlingen. Plockas de senare blir
hjortronmoset (myltan, mutgröten) alltför lös och sölig. Därtill kommer att
aromen ganska fort förflyktigas i mogna hjortron, som sitter kvar på
bärriset. De blir övermogna.' Vid hjortronplockning är det därför mycket
viktigare än vid till exempel lingon- och blåbärsplockning att passa den
lämpliga tidpunkten för olika slags bärställen. Detta ömtåliga förhållande
torde ligga bakom den rika förekomsten i nordiska dialekter av specialnamn för hjortron i skilda mognadsstadier, av vilka somliga sekundärt
har antagit betydelsen 'hjortron i allmänhet'.2 Att myrbär också används i
betydelsen 'tranbär, Vaceinium Oxycoccos' överensstämmer med den
gamla systematiken i *folklig botanik»» och talar inte mot namnbildningens höga ålder. Från betydelsesynpunkt föreligger därför inga hinder
för antagandet att myrbär är väl så gammalt som multa.
»Att multa (molta) är ett gammalt ord, visar också dess utbredning»
(rec. s. 108). Därom vill jag hålla med rec., men därav följer inte som självklart att det är äldre än myrbär. I min avh. (s. 44) konstaterade jag att
bärnamnet multa ,-molta i Sverige har en klart västlig utbredning och är
allmänt i Norge. Jag borde också ha nämnt dess förekomst på norra Jylland:1 Moberg menar emellertid att ordet dessutom »tidigare varit allmänt
1 Jfr Rolf Nordhagen, Nysv. St. 1947 s. 28: »Selv 'moderne' mennesker som er
ute på molte- eller jordbrerplukking, vil nok stundom finne at fullrnodne eller
overmodne brer av henholdsvis Rubus chamaemorus og Fragaria vesca er
uappetitlige å håndtere ... En undersökelse av folkelige bternavn viser imidlertid at våre forfedre ikke vek tilbake for en drastisk-humoristisk uttrykksmåte i
»like tilfelle ...».
2 Se Nordhagen a.a. s. 28 ff., och Dahlstedt avh. s. 45 ff. passim.
3 Se avh. s. 38 och 79 med hänv., samt senast Sigurd Fries i Sv.Lm. 1959
s. 162 f. Bet. 'odon, Vaccinium uliginosum', som rec. också anför, är mycket
isolerad i mitt material och säkert sekundär (avh. s. 71).
4 Jfr Jenssen-Tusch, Nord. plantenavne, 1867, s. 205: »8. og ö. for Alb. kaldes
de halvmodne ba3r j ovtinger og de fuldmodne s va tt inger, navnet multebser
kendes slet ikke dän. Se vidare det nyligen utkomna andra bandet av Ordbog
over Danmarks Plantenavne, sp. 474. — Bibliotekar cand. mag. Niels Åge
Nielsen meddelar i brev 1/5 1960 att belägg för multebter el. dyl. saknas i samlingarna i Århus utanför det nordjyll. området, och tillägger: »Jeg vil anse det
for sandsynlig at multebser er et lån fra norsk. }herren° importerades jo i teldre
tid til Danmark fra Norge ...». Att hjortron är en gammal handelsvara har
jag framhållit i min avh. s. 45. Jfr Linné, Flora Lapponica, 1737, s. 166 f.
»Westrobothnien,ses immensam copiam baccarum conditarum llohniam omni
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i de sydsvenska och danska dialekterna» (s. 108). Hans indicier för detta
antagande är inte starka.
Det enstaka belägget molltron 'hjortron' från Perstorp i ny. Skåne är
misstänkt redan genom sin ändelsevokal. Enligt Ingemar Ingersi är det
»säkerligen inte genuint. — — — Perstorp, som sedan flera decennier är
industriort, har stor folkblandning. Molltron kan alltså härstamma från
inflyttade personer med annan härstamning. Upptecknaren har funnit
ordet ovanligare än det nordskånska (h)jorten, som alltför mycket liknade
rapr's 'hjortron'. Från grannsocknarna är upptecknat jUrten från Vittsjö,
V. Göinge hd, och från Fagerhult, Tossjö och Örkelljunga i N. Åsbo hd.»
Belägget molltron el. dyl. från Perstorp ligger helt isolerat i LAL's växtnamnsregister. Det är heller inte belagt i något enda ägonamn, vare sig i
excerpt eller uppteckningar. Däremot är det nyssnämnda (h)jorten väl
känt från ägonamn i N. Åsbo hd, t. ex. Hjortenamossen (1825) å Källstorp
i Perstorps an.
Hjortron-namnet ~Ulk& hos Rietz2 från Småland är f. ö. inte belagt
någonstans inom LAL's undersökningaområde.2 Möjligen föreligger i
detta fall ett tryck- eller avskrivningsfel ifråga om ortsangivelsen av ett
slag som inte är ovanligt hos Rietz, men naturligtvis kan i sydvästra
Smål. ha funnits ett multbär el. dyl. i anslutning till det i Vgl. vanliga
multer o. dyl.
I det enstaka själländska ortnamnet Multebjxrg tyder efterleden 'berg,
kulle' knappast på att förleden skulle betyda 'hjortron', även om en ellips ur ett längre namn, t.ex. *Multemosebjwrg, är teoretiskt tänkbar.
Namnet upptas inte av Kristian Hald i Ordbog over Danmarks Plantenavne i artikeln om Rubus Chamaemorus.6 Ett ortnamnselement kan
ofta lämna ordgeografen upplysningar om appellativs äldre utbredningar,
autunano transmittunt pro acetariis» samt numera Knut Fregri, Norges planter,
1, 1958—, s. 241: »Vi har arabiske vitnesbyrd om at nordnaenn, som de mötte på
Sic ilia, förte törnevis av molter med seg på skipene sine [till eget bruk]. Det
spiller i denne forbindelse en rolle at molter i langt mindre grad enn andre lamr
(bortsett fra tyttebrer) har en tendens tul å begynne å gj wre når de oppbevares for
virtteren.»
1 I brev till förf. 3/3 1960.
2 Formen mullbär hos Rietz s. 447 a är enl. rec. tryckfel för multbär. Detta
antagande bekräftas av ordets ställning i bokstavsföljden hos Rz men inte av
Erik Abrahamsons tilläggsband med register och rättelser, 1955, s. 195.
3 Enl. uppgift från arkivarie Sten-Bertil Vide. Det saknas också i SOA's
dialektordsregister och är okänt för arkivarie Ingemar Ingers och prof. Gunnar
Hedström.
4 Se härom Dahlstedt avh. s. 188 not 3 med hänv. samt numera Abrahamson
i tilläggsbandet till Rietz, företalet.
5 Del 2, sp. 474 f. Om Halds andel jfr del 1, s.
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förutsatt att det inte uppträder alldeles isolerat och att det låter sig tolkas
med rimlig visshet. I motsatt fall bör ortnamnsforskaren hellre ta ledning
av appellativens ordhistoria och ordgeografi.
Det sistnämnda gäller också om sockennamnet Multrå i Ång. (rec.
s. 108, avh. s. 44 not 2). Namnets härledning är omstridd och ree. har inte
bidragit till frågans lösning. Följande utredning avser att precisera problemet. Någon bestämd tolkning av namnet Multrå vill jag inte heller nu
binda mig för.
Om som förled i Multrå antas äldre *mu/tu-, gen. sg. till multa f. 'hjortron', måste efterleden rimligtvis vara ång, rå n. 'liten (skogbeväxt) myr,
skogbeväxt del av myr' el. dyl., ett follumålsord som är välbekant för mig
sedan barndomen (från Ed i Äng. och främst Vm. i Lapp!.) och som tillhör
mina föräldrars regionala rikstalspråk. En sådan etymologi framställdes
redan på 1880-talet av Johan Nordlander, barnfödd i Multrå, varvid han
ansåg att rå kan syfta på en nu uppodlad myr mellan kyrkan och Rödberget (Råbberget, Multråberget),I Till den har bl. a. Valter Jansson, Erik
Modin (med utförlig realmotivering) och Bertil Flernström anslutit sig.2
Appellativet rå n. är belagt i de norrl. kustlandskapen från Nb. ned till
n. Häls., och dessutom i Lappl., främst i de bygder som har nordvästerb.
eller ång. folkmål, dvs. Arvidsjaur i Pi. Lappm., Malå och Sorsele i Ly.
Lappm., Dorotea (med Risbäck), Fredrika, Vilhelmina och Åsele i Ås.
Lappm.3 Inom s. Vb., vb. Äng. (utom de byar inom Bjurholm som gränsar
till Fredrika) och större delen av Ly. Lappm. har det likväl inte belagts.
I delar av n. Vb. och Nb. förefaller det numera att endast leva i omedelbar
anknytning till ortnamn på -rå(et).4 Betydelsen överensstämmer i huvudsak med den ovan för Ång. angivna. Från Nb. och n. Vb. uppges ofta 'kanten el. gränsen mellan skog och myr' el. dyl., från Medp. även 'avsides inägoområde' m.m. Betydelserna torde delvis vara abstraherade ur ort 1 Anteckningar om några norrländska ortnamn, Sv. Fornminnesföreningens
tidskr., 7, s. 168, som jag hänvisat till i avh. s. 44.
2 I Sundsvalls Tidning 7/3 1948, resp. Ångermanlands Nyheter 6/8 1952 och
Härnösands stift i ord och bild, 1953, s. 115. Annorlunda Bertil Ejder i Sv.
uppslagsbok, 2. uppl., bd 20, 1951, sp. 427. Herman Geijer har i S.o.St. 7s. 28 ff.
framkastat tanken att efterleden i Multrå är =förleden i det ovannämnda
Råbberget. Mot denna sammanställning talar vokalismen, som i Multrå synes
utgå från ä men i Råbberget från xl eller au.
3 Enl. SOA's dialektordsregister. Jfr Johan Nordlander a.st. och Norrl.
saml., 1:5, s. 228, samt 0. P. Pettersson, Gamla byar i Vilhelmina, 4, Register,
s. 9 och 46.
Det enkla ordet saknas i ULMA's samlingar från Nb., i Pihls, Rutbergs,
Lindgrens och Seth Larssons avhandlingar, liksom i Burträskordboken. Jfr
däremot Piteå b. sg. imoy'råttt 'myrrået, myrkanten' enl. Dahlstedt, Inledning
till Pitemålet, årsb. Norrbotten 1956, s. 27, och Byske b. sg. imi`ra'tt.

OM ARV OCH LÅN I NORRLANDS SVENSKA FOLKMÅL

4,••

2I9

••••

Rå.
•Västerrfi
Osterrå.'.

-4!BYGGERÅ
NORDIN GRÅ

•
Norrländska sockennamn och tre västångermanländska bynamn på - rå.
namn av upptecknarna eller deras meddelare. I Jämtl. har rå n. inte
påträffats, utan i stället råk f. med åtminstone i vissa bygder liknande
betydelse som kustnorrl. rå n.1 Ordet rå n. ingår inom sitt utbredningsområde i en mängd natur- och ägonamn, i mindre utsträckning också i
torp- och gårdsnarnn.2 Det är dessutom möjligt, att de ång. bynamnen
Rå, uttalat 'rå, i Ådalsliden och Västerrå och österrå (kluvna ur ett äldre
Rå), uttalade ivet'stsrål resp. ty'starå', i Resele innehåller detta ord. Bägge
1 Ordet används av Hedenvind-Eriksson i hans debutroman. Jfr Dahlstedt,
Sy.Lm. 1960, ovan s. 69.
2 Se Valter Jansson a. st. och Bucht i SOVn 1 s. 14.
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dessa bebyggelser är belägna invid en däld genomfluten av en bäck, som
faller ut i Ångermanälven.1
På den andra sidan måste sockennamnet Multrå tolkas med hänsyn
tagen till de övriga välkända norrl. sockennamnen på -rå: Bjårtrå,
Gudmundrå, Nordingrå, Säbrå och Vibyggerå i Ång., Timrå i Medp. och
Arbrå i Häls. Se omstående karta! Av dessa är fyra, Nordingrå, Säbrå,
Vibyggerå och Arbrå, bildade på inbyggarnamn, och två, Bjärtrå och
Gudmundrå, av allt att döma på personnamn. I synnerhet för den förra
kategorien ter det sig mycket osannolikt att efterleden skulle vara rå i
bet. 'liten myr, myrslåtter' el. dyl. Kännetecknande för de nämnda sockennamnen i Ång. och Medp. är vidare, att de inte har belagts som bynamn.2
De förefaller att vara primära bygdenamn. Ifråga om de sockennamn på
-rå som har ett inbyggar- eller personnamn i förleden måste man därför
avgjort ge företräde åt den tolkning, som i efterleden vill lägga in betydelsen 'område' el. dy1.2
För Timrå räknar Valter Jansson med förleden timmer n. och efterleden
rå n. 'kant av myr, slåttesmark' el. dyl., medan Bertil Flemström tvekar
mellan denna tolkning och möjligheten av personnamn i förleden och
bet. 'område' i efterleden.'
De ortnamnsforskare, som antar att efterleden i (vissa) sockennamn
på -rå är norr!. dial. rå n. 'liten myr' el. dyl., har så vitt jag kunnat finna
inte diskuterat etymologien för detta ord, utan stillatigande räknat med
en fornspråklig utgångsform *rådh n. Den andra möjligheten vore *rå n.
Eftersom dialekterna i Nb. och n. Vb. i regel har dh >d i intervokalisk
ställning, i Kalixmålen likväl dh >r, bör b.-sg.-formen här ge en viss ledNordlander, Sv. Fornminnesföreningens tidskr., 7, s. 167, menade att Rå
i dessa fall är ordet 'vrå'. Detta appellativ heter i Ång. dels vanligen 'ro, dels
inom Sollefteå gamla pastorat och nedre Ådalen 'vrå. Jfr bynamnet Ro i Skogs
sn i s. Ång., enl. SOVn 1 s. 58.
2 Se vidare Bucht i SOVn 1 s. 5, 41, 66, 89 och 106, samt Sv. Uppslagsbok,
2. upp!., bd 2, sp. 155 f. — Inte heller Multrå är bynamn, fastän jag felaktigt
uppgivit motsatsen i avh. a.st. Däremot upptas Multrå sedan 1708 som kyrkobord (prästbord) om 1/6 mantal, enl. Gabriel Thulin, Redogörelse för de ecklesiastika boställena, 2, 1906, s. 251.
3 Hellquist, Sv. etym. ordb., 3. uppl., s. 862. Jfr Flemström a.st.
4 Se Jansson a. st., och Flemström i: Medelpad — drag ur bygdens historia,
1960, s. 129 (särtr. s. 37). Jfr Nordlander, Norrl. saml., 1:5, s. 227 f. —Bygdbn,
Hernösands stifts herdaminne, 4, s. 116, antar att personnamnet Timme
ingår i Timrå. Det äldsta belägget för detta namn i Svenska personnamnsarkivets samlingar härrör från 1347 (SD 5 s. 629 orig.). Enstaka 1500-talsstavningar
med mb i Timrå (se nedan) synes tala för att förleden är fsv. timber. På den andra
sidan är det påfallande att mb-skrivningarna inte är vanligare. Timberådh
1513 och Timbro 1588 kanske beror på omvänd skrivning?
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ning för bedömningen av ordets etymologi: Nederkalix irco'e (flera belägg)
(ett belägg) •-•»reo're (flera belägg), Nederluleå 'ra —'ratt, Piteå
'-rått; Burträsk Jörn Skellefteå 'ra'de 'ratt, Skellefteå b. sg. dat. 'niden
Byske b. sg. '-ratt, b. sg. dat. '-rall.
B. sg. -tt kännetecknar i n. Vb. och s. Nb. neutrer på gammal slutljudande tryckstark vokal? I Nederkalix får denna kategori däremot
b. sg. -e.2 De alternativa beläggen med b. sg. -de resp. -re synes visserligen
återgå på former med intervokaliskt dh, men konsonanten kan här vara
sekundär.3 En motsatt utveckling, att neutrer på äldre -dh efter lång
vokal sekundärt antar b. sg. -tt i nämnda dialekter, är inte känd. Även
med reservation för möjligheten att rå n. 'liten myr' har rönt inflytande
från rå n. 'rågång' eller av vissa upptecknare har sammanblandats med
detta ord, talar det nordn.orrl. materialet för att den fornspråkliga utgångsformen till det förstnämnda ordet är rå. I så fall är det en neutral
a-avledning till roten i adj. rå 'fuktig' <germ. *hrawa- el. *hgwa-4, eller
kanske hellre — med tanke på ordets ringa utbredning — en yngre substantivbildning rå n. 'rått el. fuktigt ställe' av adj. rår efter mönster av
typen djup n. Det järntl. råk f. med liknande betydelse kan möjligen bero
på gammal ombildning efter råk f. el. dyl. 'rämna, fåra; spår, kreatursstig'.5
Det andra alternativet, norrl. rå n. 'liten myr' < *rökth, skulle förutsätta
en avledning med -ix till roten i *hrcbwa- (men ej *hråwa-), med uteblivet
i-omljud efter kort rotstavelse, övergång från abstrakt till konkret betydelse som i höjd f. samt genusövergång f. >n.
För de norrl. sockennamn på -rå, som har inbyggar- eller personnamn
i förleden, är efterleden -radh välbelagd från 1300-talet (a. st.). För
Timrå och Multrå är däremot först 1500-talsbelägg kända: 1513 Timmeradh och Timberå'dh, 1535 Tijmradh osv., resp. 1535 af f Multtradh
Sokne, 1542 Myltråd, 1544 Moltråd Sockn osv. med -d(h) fram till 1627,
men från 1641 Multrå o. dyl.°
1 Se Seth Larsson, Subst.-böjn. i Vb., 1929, s. 118, Dahlstedt i Norrb. 1956
a.st., och Hesselman, Huvudlinjer, s. 311.
2 Rutberg, Folkmålet i Nederkalix ock Töre socknar, Sv.Lm. B. 28, s. 133.
3 Enl. Larsson a.a. s. 122, och Rutberg a.a. s. 114.
4 Jfr Olson, De appellativa subst., 1916, s. 157 ff., och Lars Ekre, Oplysningar til stadnamn frå Midt-Jotunheimen, 1960, s. 141.
3 < *();jfr Rietz s. 547, Hellquist s. 864, Aasen s. 587, Ross s. 591 f.,
och Torp s. 519.
6 Enl. Nordlander, Norrl. saml., I: 5, s. 227, och Torsten Buchts excerpt i
SOA för kommande del av SOVn. Från 1555 uppges likväl alternativt Multrå.
Formen Multtaradh, som förf, och rec. anför efter Nordlander, svarar hos Bucht
mot Multtradh. En säker bedömning av 1500-talsskrivningarna av Timrå
förutsätter en ny genomgång av arkivmaterialet. Formerna från 1513 synes
vara hämtade ur avskrifter.
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Det är osäkert om 1500-talsskrivningarna visar ett ännu levande uttal
med dh. Timmeradh, Multtradh o. dyl. kan vara antingen traditionella
eller omvända skrivningar, efter de övriga sockennamnen på -radh. För
de ovannämnda bynamnen Rå i Ådalsliden och Resele föreligger under
1500-talet och 1600-talets början omväxlande skrivningar med och utan
-d(h), t.ex. Ådalsliden: 1535 radh, 1542-45 råd, 1546-48 Rådh, 1549 Rå,
1550 Råd etc., samt Resele: 1535 radh resp. össterradh, 1542 råd (för bägge),
1543 Vesterråå resp. österå å, 1627 Wö,sterrådh resp. österrådh, men därefter endast Råd, Vesterråå o. dy1.1 Stavningarna ger ingen säker upplysning om efterledens etymologi. Om ett dh-uttal ännu levde i Ång. vid början av 1500-talet, borde det ha hävdat sig bäst i ett enstavigt namn
*Rå'dh. Om dh åter beror på traditionell skrivning, bör denna ha haft
större möjligheter att bevaras i sockennamnen än i de västångermanländska bynamnen. Om dessa bynamn däremot, som jag ovan har hållit
för möjligt, återgår på norrl. rå n. < *rä, bör dh-stavningarna förklaras
som omvända skrivningar under inflytande av de sydångermanländska
sockennamnen på -rådh. Man kan heller inte helt bortse från möjligheten
att Rådh med slutkonsonant är bestämd form n. sg.2
Av semologiska, ljudhistoriska och ljudgeografiska skäl synes det alltså
mindre sannolikt att de norrl. sockennamnen på -rå med inbyggar- eller
personnamn i förleden innehåller rå n. 'liten myr' i efterleden. För Timrå
och Multrå kan den möjligheten inte avvisas lika bestämt. Bägge socknarna har haft medeltida kyrkor men var annex under Skön resp. Sollefteå.3 Det förefaller därför ändå rimligt att även för dessa sockennamn
ansätta en gammal efterled -rådh med betydelsen 'område' el. dyl.
Förleden i Multrå kan i så fall av semologiska grunder knappast vara
multa 'hjortron'. Något personnamn *Multe är inte belagt i Svenska personnamnsarkivets samlingar. Ortnamnselementet Muit- uppträder emellertid också i närkiska sjönamn och österbottniska kärr- och ängsnamn4
och bör kunna återföras på roten *(s)meld oberoende av ordet matta f.
Namnet Multrå lämnar i varje fall inga entydiga upplysningar om detta
ords utbredning i äldre tid (jfr ovan s. 218).
De av rec. anförda dialekt- och ortnamnsbeläggen ger sålunda inga
säkra bevis för att multa —motta 'hjortron' i äldre tid har haft en väsentligt
större utbredning än i nutida nordiska folkmål. Bärnamnet myrbär el. dyl.
'hjortron; tranbär' är känt från vitt skilda, delvis ålderdomliga nordiska
1 Enl. Buchts excerpt för SOVn. Jfr 1503 (avskr.) *Peder Ffadeson i Rådö> =
Västerrå?, enl. Nordlander, Norrl. sand., 4, s. 173.
2 I b. sg. ändas neutrer av typen strå och knä numera i ny. Ång. på -e. Is.
och nö. Ang. förekommer vid sidan av 'kne'e o. dyl. även b. sg. 'kne ( ob. sg.).
Se vidare Hesselman, Huvudlinjer, s. 311 under punkt 3.
3 Se Bygdån, Hernösands stifts herdaminne, 4, s. 115 f., resp. 3, s. 358 f.
4 Se Erik Brevner, Sydöstra Närkes sjönamn, 1942, s. 180 f.
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folkmål, t. ex. Island, övre Gudbrandsdalen och Ovan-Siljan, och kan
därför med hänsyn till utbredningen med goda skäl ansättas som väl så
gammalt som multa el. dyl. (avh. s. 44 överst och s. 87 överst).
3.
Mot kapitlet »Norska ord» ställer sig rec. mycket kritisk: »Om man
undantar de 17 ord, som endast belagts i 0. P. Petterssons samlingar ...
återstå 25 ord. Även denna siffra är för hög. En stor del av de förmenta
norvagismerna äro goda svenska ord» (s. 108). Vidare: »De anförda exemplen torde räcka för att visa, att Dahlstedt betydligt överdrivit det
norska inslaget i Vilhelminamålet. Han har förbisett, att nybyggarmålet i
Äsele lappmark äger ett antal reliktord ...» (s. 109).
Härtill vill förf. genmäla att rec. har stirrat sig blind på kapitelrubriken
och helt förbisett de inledande definitionerna och den avslutande sammanfattningen i kap. »Norska ord». Jag citerar mig själv: »Det jämtska
inflytandet på Vm-målet kan inte a priori skiljas från det norska. Den
möjligheten, att vissa ord i äldre tid har haft en större utbredning än nu
och t. ex. förekommit i kustnorrl mål, föreligger visserligen, men det har i
alla fall sitt intresse att behandla dem i detta sammanhang. Det faktum,
att sådana föråldrade norsk-norrländska ord i så fall har bevarats just i
Vm vittnar nämligen också det om detta måls västliga orientering.
Motsvarande gäller om sådana dansk-norska ord, som från ett äldre skede
har belagts i sv skriftspråk» (avh. s. 115 f.). Jfr härmed att Natan Lindqvist räknar med dialektgeografiskt betingade arkaismer såsom kännetecknande för det sydvästsvenska språkområdet (ANF 1950 s. 280 f.).
Jag har inte räknat med 25 ( +17) norvagismer i Vm. I sammanfattningen s. 141-145 har jag sållat fram resultatet av min undersökning, som
blev 12 »norska lånord» i Vm, förutom de 17 som endast belagts hos 0.
P. Pettersson. Jag fastslår därför: »Det omedelbara norska inflytande som
kan iakttas inom ordförrådet i övre Vm är till stor del av perifer och disparat art. Endast få ord har, såsom skröna f och v och skrönmakare,
vunnit fast insteg i målet» (s. 145). Det direkta norska inflytandet på Vm's
ordförråd är alltså enl. min åsikt mycket litet.
Beträffande de enskilda ord ur detta kapitel som rec. tar upp till behandling är följande att tillägga:
För de »svaga» nationalitetsorden norske och svenske har jag reserverat
mig på två ställen (s. 134 och 144). Kvar står endast deras i Norrl. tydligt
västliga utbredning (jfr s. 142).
Kartbilden för adj. väderfast tyder otvivelaktigt på att det, såsom
rec. menar, i ett äldre skede har varit allmänt i nordsv. dial. Det är känt
från dalmål, v. Norrl., Nb. och Öb. Dessutom är det allmänt i västnordiska språk.
Mobergs hänvisning till man ma 'hästman' i sydligare sv. dial. löser
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inte problemet om övergången skån (skcin) > 181cii, b. sg. 'skå'a, 'tunn
isskorpa' i Ång. I Ång. bildar äldre st. fem. på slutljudande tryckstark
vokal, typen bro, en klart avgränsad egen böjningskategori med b. sg.
'bro'en—'bron. Till denna typ har st. fem. med äldre slutljudande dh,
efter lång tryckstark vokal, typen 'bo 'bod', b. sg. 'bo'a, alls icke anslutit
sig, såsom stundom har skett i sydligare sv. dial.'
Assar Jangn anser att ma 'hästman' i sydbohusl. dial. sannolikt beror
»på att n'et uppfattats som best. artikel och avlägsnats. Ombildningen
måste ha skett medan femininer på vokal ännu hade best. sing. på -n,
t. ex. kon, alltså innan -a från ord på kons. inträngde ('ko'a).»2 Tillämpat
på ång. dial. skulle detta resonemang innebära, att skån (el. skån) missuppfattats som b. sg. och antagit ob. sg. skå efter b. sg. kon (el. kon). I så.
fall borde skå rimligtvis böjas som ko, bro, tå m.fl. Typen bod, ång. 'bo,
har i ång. dial. inte kunnat inbjuda till n-bortfall i 81c4n, eftersom artikelvokalen i sådana ord inte har synkoperats, vilket i sin tur beror på att
dh stod kvar relativt länge i in.tervokalisk ställning. Då härtill kommer att
skå(n), nyisl. skån, har en klart västnordisk utbredning och att den nlösa formen är allmän i Jämtl. och Trönd., där typen bro (bru) har b. sg.
-a, såsom t.ex. i s. Bohuslän, ter det sig enklast att förklara sket f. i ny.
Ang. och Ås. Lappm. som en västlig form.
Intet av de nu nämnda orden, ej heller de av rec. anförda vada 'fiskstim', master 'mast' och askönsam 'vårdslös', har i min sammanfattning
räknats till kategorien »norska lånord» (avh. s. 144 f.). Återstår endast
hålla fram 'fortsätta', om vilket jag klart framhållit att det var vanligt i
äldre svenska (s. 121 och 142), men som jag ändå på grund av frånvaron
av dialektbelägg från Norrl. fört till de norska orden. Senare har jag i
Anundsjö i Ang. belagt det: 'ska e hv'll fra' mm heili da'n? 'Ska det [vackra
vädret månntro] fortsätta hela dagen?'. Jag vill därför gärna hålla med
rec. om att hålla fram kan räknas bort från mina 12 »norska lånord» i Vm.
Kapitlet »Norska ord» bjuder rätt litet av spännande resonemang och
fängslande slutledningar. Orsaken härtill är till stor del materialets art.
Jag ansåg mig skyldig att försöka fastställa Vm's ordgeografiska förbindelser med nyno. dial. Där andra har nöjt sig med lösa påståenden om
språkförbindelserna över Kölen (jfr avh. s. 145), ville jag plöja djupare.
Resultatet blev i huvudsak negativt. Man kan förebrå mig, att jag inte hade
1 Min licentiatavhandling behandlade »Starka femininer med slutljudande
vokal i mellersta Norrlands dialekter». Den färdigställdes våren 1945, men utvidgades inte till en gradualavhandling, såsom jag hade tänkt mig, därför att
Ivar Modåers arbete »Studier över slutartikeln i starka femininer» (1946) kom i
vägen. För typen bro se Modåer s. 16, 22 och 110 if. och förf. i Sv. Lm. 1946
s. 152 f. och 160 ff.
2 Assar Janzån, Studier över substantivet i bohuslänskan, 1936, s. 248, dit
rec. hänvisar.
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näsa för ett material som bättre passar en gradualavhandling, men knappast att jag har fullföljt en ordgeografisk undersökning som vittnar om
de svaga ordgeografiska förbindelserna över Kölen i s. Lappl. »Inte bara
de positiva utan också de negativa resultaten av en sådan inventering
äger sitt principiella intresse» (avh. s. 40).
Om jag inte hade tagit upp frågan om de norska orden i Vm., så hade
rec. antagligen förebrått mig detta, såsom han nu förebrår mig, att jag
icke synes »ha beaktat, att dalkarlarna voro väl representerade i de första
nybyggargenerationerna» (s. 109). Förvisso har jag lagt märke till detta
förhållande, när jag räknade fram siffrorna i tabellen över nybyggarnas
härkomst (avh. s. 10). Med stor iver har jag sökt rester av dalmål i Vm.,
men inte funnit annat än traditioner om det (avh. s. 17). Mina försök att
avgränsa en kategori dalmålsord i Vm. slog helt slint. Jag fann inte ett
enda, som inte också återfinns i åtminstone något av Vm's grannmål
utanför Ås. Lappm.
4.
Till kapitlet »Lapska lån» ställer sig rec. kritiskt avvaktande. Enl.
förf's åsikt har han inte tillräckligt beaktat det självständiga greppet och
vägröjarandan i detta avsnitt, vars material och frågeställningar inte tidigare har behandlats inom nordisk dialektologi.
»Det för lapskan och de norrländska dialekterna gemensamma ordförrådet är ett invecklat kapitel, som måste tas upp i ett stort sammanhang, helst av en nordist och lappolog i samma person», skriver rec.
(s. 110). Denna formulering uppfattar jag som ett erkännande av mitt
ämnes svårighetsgrad, men samtidigt som ett underkännande av min
personliga kompetens att behandla det. De personella och ekonomiska
resurserna i humaniora är emellertid inte så stora. Visserligen har en del
lappologer akademiska betyg i ämnet nordiska språk', men de har hittills
koncentrerat sin uppmärksamhet på de urnordiska och fornnordiska lånorden i lapskan, i stället för att ta upp hela det för lapskan och de norrl.
dial. gemensamma ordförrådet till systematisk genomgång. De har
liksom jag begränsat sitt än-me.
»Grundläggande är naturligtvis frågan om detta [gemensamma] ordförråds ursprung — det är i många fall mycket besvärligt att avgöra,
vilket av språken, nordiskan eller lapskan, som i själva verket varit det
långivande», skriver rec. vidare. Häri vill förf. bara delvis ge Moberg
rätt. Eftersom det primära syftet med min avh. var »att bestämma det
svenska Vilhelminamålets uppkomst, d v s dess geografiska ursprung
(moderdialekter), invandringsvägar och egna novationer» (avh. s. 19)
och eftersom den äldsta svenska bebyggelsen i Vm. härrör från mitten
av 1700-talet, hade jag ingen anledning att systematiskt utforska de
1 Prof.

Björn Collinder och fil. lic. Tryggve Sköld.
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behandlade ordens äldsta historia och etymologi.1 Mitt undersökningsfält
faller inom nysv. tid, och min strävan var att för det svenska Vilhelmina.
målets och omgivande nunordiska folkmåls del utreda de frågeställningar, som brukar sammanfattas under benämningen »languages in contact».2 Att ett lp. ord ytterst har nordiskt ursprung var inte väsentligt
för min undersökning, såvida jag kunde visa att det i sista hand lånats
från lp. till de norr1.-sv. folkmålen.
Ifråga om de enskilda ord ur kap. »Lapska lån» som rec. tar upp till
behandling är jag endast delvis enig med honom:
Komplexet lappgock, -gocka, -gockel, -gokt 'föraktfull benämning på lapp'
och gockla 'tala obegripligt, svamla' har jag härlett dels ur lapparnas välkända lockrop på renar och dels ur deras sätt att hälsa och inleda ett samtal (avh. s. 160 ff.). Till mina belägg 1950 kan jag från Ang. nu foga:
-go/ck, Fjällsjö 'la' ppAnundsj ö (Myckelgensj ö) 'la'ppgo'kt
go'kt lappgubbe (föraktfullt)' och Vo'kterno'r lappgumina (skämtsamt)'.
Moberg anser däremot att dessa ord är helt svenska till sitt ursprung (rec.
s. 110). Han förbigår det lp. lockropet och det till ovannämnda komplex
närstående lånordet gocka 'locka på renar' i sv. dial. (avh. s. 162). Att
söka utgångspunkten för bildningarna gokt, gockla o.dyl. ur lapparnas
hälsningsformulär finner rec. »långsökt», fastän jag har anfört flera
paralleller (s. 161 f.). Till dem kan nu läggas att vissa av grannfolken
nyttjade benämningar på esterna, teretere och kuled — kulle, uppenbarligen
måste härledas ur estniskans hälsnings- resp. lystringsord.4 Petrus Lxsta1 Liksom jag också har begränsat mig till lp. lånord, som påträffats i Vm.,
varför t. ex. jämtskans itje'ris
ris f. 'ackja, pulka' <sydip. kierahtsä, lulelp.
kieris, el. dyl. har utelämnats; ordet saknas i SAOB men keris(s) 'traineau attele
de rennes' upptas av Ferdinand Schulthess, Svensk-fransk ordbok, 1890, s. 734.
Jfr Jämtl. 'attj r..»Cettje 'skidspår, medspår' men Ang. och Ås. Lappm.
1 cettje o. dyl. i regel 'ackja, pulka', ibland även 'skidspår, medspår'.
2 Denna aspekt har numera, under 1950-talet, ägnats stor uppmärksamhet,
särskilt inom amerikansk lingvistik. Se t. ex. Einar Rangens och Uriel Weinreichs framställningar i: Proceedings of the eighth international congress of
linguists, Oslo 1958, s. 771 ff. — Jfr Dahlstedt i Orbis II: 1 (1953) s. 82 ff.
3 Jfr t. ex. om gcrrnpa avh. s. 166, kosik s. 186, kjuxa, rödkoxa, koxik o. dyl.
s. 191 med not 1, och raj(a)—räj s. 208.
4 Se Andrus Saareste, Des formules de salutation:3 en estonien, Studia Fennica VI (1952), s. 147 f.: »le salut le plus habituel de la langue estonienne lors d'une
rencontre terel= salut! bonjour! qui en raison de sa fr6quence, de sa briåveth
et de son cachet particulier est devenu si caract6ristique des Estoniens que d'autres peuples les ont rnöme quelquefois bapti4: des teretere (of. chez les GermanoBaltes kuled, kulle =Estonien, d'aprbs l'exclamation kuule! =ecoute, fMquente
chez les Estoniens). Car tres fMquemment on redouble cette formule de salut
...» — Att just folk med fi.-ugr. språk av sina ieur. grannar ofta benämns på
detta »ljudhärmande» vis torde bero på de fi.-ugr. språkens för dem påfallande
och avvikande fonetiska karaktär.
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(hus berättar i sin »Journal» (1831, s. 392), det klassiska arbetet om nybyggare och lappar i sv. Lappland: »Sedan man helsat, har man allmännast tre slags ingresser till vidare samtal: / dag är det vackert (fult)
väder — Tack för siat! och Huru mår du? Den sista är Lapparnes ...»,
alltså guktie veä,fruoh? el. dyl.*
För mig känns det mycket långsökt att försöka pressa in det här behandlade ordkomplexet i en rent svensk etymologi. I det nya belägget
igo'ktemoir från Fjällsjö vittnar dessutom förledsformen med akut accent
och bindevokal om främmande ursprung.2 Däremot medger jag oförbehållsamt (redan i min avh. s. 163), att »det ljudhärmande gockla 'kackla,
huckra' också [kan] ha spelat in vid fixeringen av homonymens betydelse
i AsLappm».2
Under meningsutbytet om lappgock, gockla o. dyl. röjde sig vid disputationen en påfallande skillnad mellan fakultetsopponentens och respondentens uppfattningar i etymologiska frågor. Den förre ville för varje enskilt ord fastställa en klar och entydig härledning. Resp. däremot menade,
att betydelsekontakt mellan homonymer och attraktion mellan paronymer många gånger kan ha lett till ett sammanfall eller en sammanblandning av två från början skilda ord (eller ordkomplex). Särskilt gäller detta
om ord med affektativ eller pejorativ innebörd (jfr avh. s. 220). Sådana
gånger är det riktigare att räkna med en dubbel härledning, än att utan
övertygande skäl bestämma sig och fäkta för det ena alternativet.*
Av denna typ, dvs. dubbeltydiga med hänsyn till etymologien, är de
två verben m,udda och skelka (avh. s. 201 och 212 f.), för vilka rea. ansätter
rent sv. härledningar (s. 110 f.). Formellt går det inte att isolera dessa
två verb med rörelsebetydelser från de i t. ex. Vm. likalydande substantiven, vilka bägge har huvudinnebörden 'lapsk renskinnspäls'. Att personDahlstedts spärr; jfr avh. s. 161 med not 2. — Jfr också Vefsn-lp Guka
unna wielld40 'Hur mår nu den lille brodern?' (EL 895).
2 Jfr ikajemOir ialjOMO'r 'sonhustrus el. mågs svärmor' i s. Lappl's
sv. dia1., enl, förf. i Folkloristica, Festskr. Strömbäck, 1960, s. 31 f.
3 Ord som betyder 'tala obegripligt' äro ofta onomatopoetiska. Ibland utgår
de ifrån och ibland har de sekundärt antagit betydelsen 'kvittra, kackla' (om
fåglar), enl. W. Th. Elwert, Mots d6signant le langage incompr6hensible, i:
Revue de linguistique romane, 23 (1959), s. 66 och 73 passim.
4 Dubbla etymologier avslöjas särskilt av den dialektgeogTafiska forskningsmetoden, men är inte främmande för den allmänna lingvistiska eller etymologiska forskningen. Ett par exempel: Walther von Wartburg, Franz. etym.
Wörterbuch, 2, s. 1273, härleder crgme 'grädde' ur både kelt. och grek., och Stefån Einarsson, A. Ph. S. 7 s. 247 f. passim, tvingas att anta dubbel etymologi
för vissa isl. ord med äldre initialt kv—s, kv-. Jfr också förekomsten av »ordhybrider* enl. Gunnar Hedström, Ordstudier, II, 1948, s. 5 f. passim, och Gun
Widmark, Det nordiska u-omljudet, 1959, s. 183 f.
15 — 59153029 Svenska Landsmål 1960
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beteckningen skelk och adj. skelkot -ig inte helt kan ryckas ur detta sammanhang är vidare tydligt. Också mudd och lp. skoarre 'snauslitt og stivt
klxsplagg av skinn' uppträder sekundärt som nedsättande personbeteckningar.' Så klara paralleller ifråga om betydelseutveckling kan inte
förbigås! På den andra sidan vill jag gärna medge, att jag alltför kategoriskt avvisat ett samband med ång. 'mu 'höboss' el dy1,2 och att jag borde
ha utrett förhållandet till jämtska akerk, akerka ,-8kir1ca bättre.
Affektativa eller pejorativa ord med delvis tvetydiga etymologier är
också bajk 'strunt, exkrement' (3. 157), gatjen (svordom, s. 159), karka
'1. binda fast, remma igen; 2. kånka, streta' (s. 176 ff.), majk(ot) 'matt,
trött' och majka.8 'uttröttas' el. dyl. (s. 195 f.), tjutj 'hundvalp' (s. 213 f.)
samt batja 'smörja (ner sig)' (a. 157, jfr ree. s. 110). För gatjen och tjutj
har jag satt tydliga frågetecken i avhandlingen. I sammanfattningen till
kap. »Lapska lån» räknar jag med 41 (el. 40) lapska lånord i Vm., »men
några är på grund av sin tillfälliga karaktär eller oklara etymologi osäkra»
(s. 221).
I huvudsaken tycks rec. anse, att jag har överdrivit antalet lp. lånord i
det svenska Vilhelminamålet. Själv var jag under undersökningens gång
mer ängslig för att förbise något. Jag var tämligen övertygad om att jag
inte kände dialekten helt i grunden och att för mig obekanta lp. lånord
ännu fanns att upptäcka. Det har också inträffat. Det ena ordet är
'ja'ma o. dyl. 'dö, slockna' <sydip. jämat 'dö', vilket likväl delvis tycks ha
sammanblandats med arvordet jama 'frysa till'.3 Det andra är 11.a'tjo
(med ssgr) 'sonhustrus el. mågs föräldrar' <sydlp. lätjuo el. dyl. 'ds.'.4
Rec. förebrår mig vidare att jag mer »antytt än löst» problemet om sättet för inlåningen av lp. ord i norrl. dial. »Har det lapska ordet först upptagits i en viss norrländsk dialekt och därifrån vandrat vidare till andra
dialekter, eller ha de olika dialekterna oberoende av varandra lånat det
lapska ordet?» (s. 110). Åt den frågan ägnas i själva verket väsentliga delar av kap. »Lapska lån». I kapitelinledningen nämns problemet såsom
centralt för hela undersökningen om de lapska lånen och anges metoden
för dess lösning, den dialektgeografiska (s. 155). I behandlingen av de
enskilda orden tillämpas den geografiska synpunkten, så långt materialet
räcker, både för de angivande lp. och för de mottagande sv. dialekterna-3
1 Avh. s. 198 och 212. Från Gudmundrå (Kramfors) i Ång. har jag efter 1950
belagt mackl 'lymmel', och från Junsele i Äng. iskaki 'mager'.
2 För vokalismen m.m. se Torsten Bucht, Äldre ii ock 6, Sv.Lm. B. 22, s. 8
och 68.
3 Se Vilhelminamålet, 2, s. 8 f. Ordet har antagligen lånats som eufemism.
Jfr sv. kola <fi. kuolla 'dö'.
4 Se förf. i Folkloristica, Festskr. Strömbäck, 1960, s. 31 f.
5 Se i avh. behandlingen av gomp(a) s. 166 f., jojka s. 167 f., kark s. 175 f.,
korm s. 182 f., kosik s. 185, koxik s. 187, mudd s. 198 f. och 200, märka o. dyl.
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Att noggrant ortfästa inlåningen för varje ord som har nämnvärd geografisk utbredning i de sv. dial. är varken möjligt eller realistiskt (jfr
avh. s. 221). Beröringen mellan lapskt och svenskt har pågått en lång tid
inom ett stort område, och min framställning torde till fyllest visa att
man ofta måste räkna med parallella eller förnyade län av samma ord;
se avh. s. 215 och 218 passim! Av bl.a. denna orsak har jag också avstått
från att fastställa regler för ljudsubstitutioner och morfologisk gruppering
vid inlåningen i svenskan.
Den dubbelsidiga dialektgeografiska metoden ger en mer verklighetsnära och samtidigt mer mångskiftande bild av ett folkspråks inflytande
på ett annat än det äldre förfaringssätt som betraktar varje språk som en
sluten enhet i förhållande till det andra. Av de tre större undersökningar
över finskans inflytande på sv. och no. folkmål, som hittills publicerats',
har ingen tillämpat denna metod med konsekvens, även om Wessman
utförligt redovisar lån ordsbeläggens geografiska utbredning.
Min studie över de lp. lånorden i det svenska Vilhelminamålet och dess
granndialekter är också en studie i ord- och sakforskning och i kulturkontakt, såsom en annan recensent av min avhandling har uppmärksammat:
»The points at which ethnography and cultural history are tangential to
linguistic research are clearly shown in Dahlstedt's presentation.»2

R‘sum‘
Mots Ur&litaires et mots d'emprunt dans les parlers suMois du
Norrland par KARL-HAMPUS DAELSTEDT, Uppsala
Cet article est une r6plique å la critique faite sur la thIse de doctorat
de l'auteur sur le patois des colons su6dois de Vilhelmina (Laponie suedoise) et de leurs voisins, et publiee en 1950. Cette critique de M. Lennart
Moberg a 6t6 publi6e dans le « Svenska Landsmål » de 1951 (pages 105111 et 162). Tout d'abord, l'auteur de la these, discute quelques prins. 204 f., skelk skilk s. 211, skåddeskinn s. 213. T. o. m. lp. ords inlåning i fi. dial.
har jag uppmärksammat, s. 203£. En dubbel kartläggning med hänsyn till ordens
dialektala utbredningar, uttalsformer o. dyl. i såväl det långivande som det
mottagande språket försvåras för lapskans del av att samerna är nomader. Lp.
dialektföreteelser kan inte kartläggas punktuellt. Jfr mitt försök med lineär kartläggning av samernas flyttningsleder, i Orbis II:1 s. 90 f.
1 Ralf Saico5n, Finska lånord i östsvenska dialekter, Sv. Lm., XI.3, Stockholm 1895-98; V. E. V. Wessman, Främmande inflytelser i de finlandssvenska
folkmålen, I. Finska inflytelser, Folkmålsstudier, 17-18, Helsingfors 1957;
Ragnvald Iversen, Finsk på norsk grunn, Relikt-studier, 1, Det Kgl. Norske
Vidensk. Selskabs skr., 1958: II, Trondheim 1959.
2 Erik Wahlgren, Scandinavian studies, 23 (1951), s. 39.
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cipes generaux de l'investigation et de la methode de cartographie
linguistique. Ensuite, il traite de l'etymologie des noms norrlandais
brannbär, brambår, brännbär, brombär etc. 'baie du Rubus idaeus (framboise)'. Les premiers composants de ces noms doivent etre tous le resultat des developpements phonetiques et des transformations paronymiques de la racine ieur. *bhrem 'pereer', cf. all. Brombeere, angl. brambleberry 'baie du Rubus fruticosus coli. (mere sauvage)'. Des deux synonymes multa et ~bår 'baie du Rubus Chamaemorus (fausse-märe de
marais)' dans les langues nordiques, celui-ci doit etre aussi vieux que
celui-1, bien que ses composants soient encore comprehensibles: myr
'marais' et bår 'baie'. A propos de mutta l'auteur discute deux toponymes,
Multebiterg au Seeland (Danemark) et Multrå (en Angermanie, Suede).
Des elements de toponymes dorment souvent des renseignements precieux
sur Petendue ancierme d'un mot dialectal, pourvu qu'ils ne soient pas
tout å fait isoles et qu'ils puissent etre interpreStes avec une eertitude
satisfaisante. Dans le cas contraire c'est la geographie linguistique qui
doit renseigner la toponymie. L'analyse du nom Multrå traite aussi le
mot suedois du Norrland rå n. 'petit marais', qui semble etre derive de
l'adjectif sud. rå 'humide' < germ. *hrawa- ou *hröwa- sans aucun autre
suffixe que l'a final.
Contrairement au chapitre o Bärnamn » (noms de baies) le chapitre
t Norska ord » (mots norvegiens) a (Stå critique tres sevärement par mon
censeur. Il semble qu'il n'en ait pas assez 'Studie l'introduction et la conclusion. Dans ma thäse j'ai montre que les influenees directes du norvegien, que l'on peut observer dans les vallees superieures (occidentales)
de Vilhelmina sur le vocabulaire du patois suedois, sont peripheriques et
disparates. Ce resultat de mes recherches est done, en somme, negatif.
Majs il ne manque pas d'interet puisque plusieurs chercheurs ont discute
preliminairement le probläme des relations dialeetales par-dessus la frontiere suedo-norvegienne.
Dans le chapitre « Lapska lån » (emprunts lapons), le critique a trouve
quelques mots, qui, d'apres lui, sont d'une origine tout å fait suedoise,
entre autres le substantif lappgock, lappgockel ou semblable '(sobriquet
du) lapon' et le verbe gockla 'parler incomprehensiblement, divaguer'.
L'auteur croit, au contraire, que ces mots, surtout le substantif, viennent
des imitations du cri des lapons kuk kuk kuk (gock gock gock) pour appeler
les rennes et de la ma,niåre laponne de saluer et d'ouvrir une conversation par l'adverbe guktie 'comment'. Autour de la Baltique de tels sobriquets imitatifs sont connus surtout pour des peuples de langues finnoougriennes. Pour le verbe gockla un homonyme gockla 'caqueter' a contribuel fixer le sens de 'divaguer'. B y a, parmi les « emprunts lapons » de
rna thäse, plusieurs mota de ce genre, souvent aux sens affeetifs ou
pejoratifs, lesquels sont ambigus au point de vue etymologique. Ils
resultent de la confusion d'homonymes ou de l'attraction reciproque de
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paronymes. Les essais effectuds pour trouver å tout prix, une seule « vraie »
dtymologie pour im tel « hybride » sont d'ordinaire infructueux.
Enfin, le critique m'a reproche de n'avoir pas rdsolu le probldme de
savoir, comment et oå, chaque mot d'emprunt a passé, en premier lieu,
du lapon aux parlers suddois. En effet, j'ai appliqud å tout ce chapitre
la methode de la gdographie linguistique. Par des comparaison,s phondtiques j'ai prouvd qu'un mot peut dtre emprtmtd paralldlement par des
patois suedois cliffdrents aux diffdrents patois lapons. Un seul point de
ddpart du mot em.pruntd est en gdndral irnpossible å fixer. La mdthode
de gdographie linguistique bilatdrale, que j'ai employde dans mes
recherches lapono-suddoises, montre, comment le contact de deux langues
parldes, divisdes en patois, ne s'dtablit pas par une seule voie dtroite entre
des unitds homogdnes, mais sur un front large et dispersd, aussi bien dans
l'espace quo dans le temps.

Hallon - Hindbxr
Försog til ny tydning af de to i Sverige—Danmark gxngse
Rubus idxus-navne
AV JOHAN LANGE

Hallon

Det svenske plantenavn hallon er af svenske etymologer tydet på indbyrdes lidet afvigende måder. Den aldste forklaring af navnet (Ihre I
(1769) 768) er optaget af Tamm (1905) og går ud på, at navnet er besleegtet med sv. (dial.) hall, håll, 'stenhalle, klippe' og med oldn. hallr,
'sten' og altså betyder »bär som finnas (på buskar) på stenig mark»
(Tamm 275). Imod denne tydning anforer Noreen (IV (1920) 85), at sideformen hållon sandsynliggor en grundform med id i stedet for il, jvf. sv.
hålla <glsv. halda, og stotter sig her tul den (svagt belagte) gotlandske
form på barnavnet, nemlig halde; dette forer ham ind på stammen i
(lude), idet han mener, at barnavnet må hore sammen med (bakke-)
h„Tld; hallons betydning skulle altså vare »bär som växa i backarna»
(Noreen IV 85, foclnote). Om den gotlandske form (halde) kan bruges i
denne argumentation, tvivler Hesselman (1935) 61-63 imidlertid starkt
på, idet hindbter (som han anforer) ikke vokser vildt på Gotland, men
er plantet i haverne, importeret fra Sveriges fastland; og med planten er
det rigssvenske navn fulgt med; blot er det if. Hesselman undergået den
sadvanlige gotlandske udvikling, idet // er substitueret med id, jvf. gotl.
kald for sv. kall, halde for hålla, alde for ållon (ollon). Hesselnians opfattelse er utvivlsomt den rigtigste, men kan, hvad enkelte andre punkter i
hans teori angår, dog måske diskuteres, og vi skal straks vende tilbage
tul sporgsmålet. Tillige mener han, at en betydning »bar som vokser på
bakkeskråninger» er alt for almen tu, at navnet kan have varet brugt som
karakteristikum for et så vigtigt bar som hindbwrret og til at give navnet
den levekraft, som det vitterligt har. Hesselman =er her ved noget meget
centralt. Vi må for en meget stor gruppe plantenavnes vedkomrnende regne
med, at et navn, for at det i sin tid kan have havdet sig over for andre og
vundet anerkendelse og almindelig udbredelse, må have udmarket sig
ved at sige det helt karakteristiske om planten, hvad enten det har vret
noget rent ydre, en fysiologisk indre egenskab, en vigtig brug, man gjorde
af planten eller noget andet. Navnet må have varat et pletskud og helst
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have rort ved en egenskab, der ikke trmffes hos ret mange andre planter
eller slet ingen andre.
Hesselman haelder afgj ort til den xldre tydning, fordi han mener, at
»sakligt sett passar tolkningen förträffligt» (s. 59). Når man fwrdes i Sverige, hvor navnet altså, er blevet til, kan man også give ham nogen ret.
Som den nitrifikationsplante hindbzer er, trives den saerdeles godt på
stenet og derfor stfflrkt gennemluftet jord med k,yeelstofdannelse og hurtig
omswtning af organiske stoffer. Lidt vanskeligere bliver det, när han, omhyggeligt og redeligt som han arbej der, prwciserer den ostsvenske betydning af det led, der ifolge hans opfattelse må indgå i det fortrinsvis ostligt
forekommende plantenavn hallon (altså hall) til kim at vsere 'Iodret
stående, flad klippevwg'; hindbaer vokser som bekendt ikke på flade,
lodrette klipper så lidt som på vandrette, sådan som derimod Sedum arterne (stenurt), der på svensk hedder hälleknop. Han mener at klare
vanskelighedeme ved at påpege, at hindbxr er sserlig almindelig i
»stenröset» neden for sådanne klipper, således at betydningen af navnet
altså skulle blive 'planta, der vokser (mellem lose sten) neden for lodrette
klippevsegge'.
Vel kan man finde steder i Sverige, hvor denne unwgtelig noget specielle betydning kommer til at slå til; men man trxffer mange gange oftere
hindbwr-lokaliteter uden nogen klippevn i =heden; og det forekommer mig gariske usandsynligt, at kendskabet til disse forholdsvis få voksesteder under en klippevn skulle have givet anledning til et så udbredt
navn som hallon. Desuden sporger man, hvorfor planten ikke har navn
efter selve stenröset, der har forskellige betegnelser på svensk, i stedet for
efter den evt. neerstående klippevfflg; og endelig hvorfor skulle netop
hindbser have navn efter denne vokseplads, når f.eks. brombxr (Rubus
fruticosus coll.) også trxffes i rowngde på nojagtig tilsvarende lokaliteter,
jvf. dens hyppige forekomst på stencliger.
I de tilfwlde, hvor en plante har fået et folkeligt navn efter voksestedet,
er planten meget strengt bundet til dette sted eller traeffes i langt de
fleste tilMde her, f.eks. da., sv. og no. strandkål om Crambe maritima,
sv. myrbär og no. myrebffir om Rubus Chamwmorus osv. Men Rubus
id2us er ikke i den grad bundet strengt til en bestemt lokalitet.
Af saglige grunda bor hallons formodede betydning 'klippevwgsbwr'
altsä, opgives. Rent sprogligt er der måske ikke noget i vejen for, at hallon
virkelig kan hore til hall, häll; når Hesselrnan ikke nwrer nogen betaenkelighed, behover vi andre nok heller ikke.
Det forekommer mig dog onskeligt, om han havde sammenholdt hallon
og de andre hindbmr-navne af den samme stamme med plantenavne,
hvor hall -- häll uomtvisteligt indgår som led, isaer Sedum-navnene,
hvoraf eet allerede er /mynt, men også et par navne på bregner. Blandt
hejare planter i Norden er det netop i det vmsentlige kim stenurterne og
enkelte småbregner, der kan vokse lige på den flade klippevaeg eller vand-
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rette klippegrund, blot der er en fure, hvor der samler sig lidt muld og
fugtighed tul rodderne, eller klippen er overtrukket af dixie og henfaldende layer, der giver grobund for de nojsomme plantor. Folkebevidstheden har tidligt fxstnet sig ved denne evne og kaldt Sedum acre og tul
dels andre svenske Sedum-arter hälleknopp, et navn, der i Lyttkens
angives forste gang at vare truffet i en svensk lEegebog fra 1500-talet,
her også skrevet helleknopp. Th. Fries (1904) anforer det endnu teldre,
middeladerlige hallaknopp, Aspegren (1823) og Wahlenberg (1824) har
halleborre, ligesom Rietz (1867) fra Blekinge meddeler dette navn i formen hallborre. Linné (1755) har hdllegräs fra Småland og Liljeblad h,ällegrä,s. Nyman anforer i sin naturhistorie hällgräs og hällborrar, Yv iström
har fra Hälsingland hällkägle og Iverus fra Västmanland hällknoppar,
alle altså om Sedum (aere) og alle citerat efter Lyttkens. At &trete led her
overalt er hall — häll, 'flad sten(vEeg)', er der ingen tvivl om. Dette blev
ifolge Söderwall, Svenska Medeltids-språket tidligere skrevet hal eller
Ml (hel), i sammenswtninger foran vokal hall-, häll-, hell-, og af samman swtninger anfores sammesteds en hel rwkke: foruden hallaknoppar og
hällaknoppar også halta- ell. hällaklinter, hallasten (-steen), halta- ell.
hällaskora, halta- ell. h,ällaskrubba. Hvordan sammensEetninger med
hall, flad sten dannedes i middelalderen (og antagelig tidligere), synes der
altså ikke at herske nogen tvivl om. Mens de anforte tilfEelde uden genitivvokalen a (ell. e) er opstået sekundwrt og har et mere moderne prleg,
må h,ällaknopp sikkert betragtes som typisk eksempel på den oprindelige
dannelsesmåde, nu kun reprwsenteret ved dialektformer, se folgende.
Vender vi os nu tul Rubus idxus-navnene, finder vi et ganske lignende
forhold. Således anforer Lyttkens foruden hallon og 3ideformer og sammenstninger hermed (hallonbuske, -ris, -bär) kim sideformen h,dllbär (Nyman 1866); Rietz (1867) har hallbär (fra Närke) og P. Hj. Olsson (1896)
har halleris (fra SVFinland), ligesom Vendell (1904) 319 anforer hallbär,
hallebär og hallarbär fra Estland. LAL. har hallaris og hallabu.ske (fra
Småland) svarende till bwrnavnet halte (fra Gränna i Småland). Formerne
halleris, hallaris, hallebär osv, kan jEevnfores med estisk odebär, odakorn,
smålandsk oabär, der svarer tul sv. *odbär > obär (odon) og med estisk
lingubär, der svarer tul sv. lingbär (lingon); ifolge Jenssen-Tusch har
Wahlenberg i sin svenske flora fra 1824-33 hallbär (ligesom Rietz ovenfor).
Vi har tillige et gammelt hallbär (1638), der af Franekenius imicllertid
tillwgges Solanum Dulcamara (Bittersed Natskygge), ligesom Rudbecks halört (1685) og Linnés hållbär (1745) knyttes til samme plante.
Lyttkens tyder med rette disse navne som 'holdbwr' ('-urt'), d.v.s. bwr
(urt), der anvendes mod hold (rygsmerter m.m.), idet en rzekke uspiselige
bEer i Sverige er blevet anvendt mod »håll och torrvärk», jvf. sv. hållbär
om Paris quadrifolia (etbr), hdllsbär og håll(s)try om Viburnum Opulus
(ulvsron), hålltry og hdlstry om Lonicera Xylosteunn (dunet gedeblad).
Til en probat kur mod samme lidelse skulle man tilberede den såkaldte
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nio mans kraft (ell. tolvmannakraft), der bestod af udtreek af Solanurn
Dulcamara, Sorbus aucuparia, Viburnum Opulus, Lonicera Xylosteum,
Juniperus communis, alle med mere ell. mindre bittert og modbydeligt
smagende, til dels også giftige bar; dertil kom ofte nogle tilsyneladende
mere tilfeeldigt valgte (trmagtige) plantor. Det er ganske utankeligt, at et
hojt skattet, spiseligt bar som Hindbar kom med i dette selskab, hvorfor
de neevnte hållbär-navne til Rubus idaus hojst kan vare påvirket af de
andre navne, men ellers må vare af helt anden oprindelse, naturligst vel
den samme som hallon. Vi kan altså af saglige grunde holde hall-, hållbärnavnene til natskygge, etbar, ulvs= og dunet gedeblad udenfor, selv
om de formelt ikke kan adskilles fra hindbeerrets hall-, hållbär-navne.
De må (også på grund af andre plantenavne: hallesöte om Gentiana purpurea, hållgräs om Gentiana campestris, halört om Imperatoria Ostruthiurn, lutter gamle lsegeplanter) alle saettes i forbindelse med sygdomsnavnet hold (håll). Dernast må vi også, tvunget af realia som vist ovenfor,
udelukke betydningen stenvag (hall, häll) af ordet hallon.
Det må nu snes afgjort, om forsteleddet i Sedum-navnene (halleknopp
osv.) og i Rubus-navnene (hallbär osv.) er samme ord eller har forskellig
oprindelse. Her synes de dialektale former og de grammatiske regler
imidlertid ikke at kurme give noget afgorende vink; og det er derfor forståeligt, at Hesselman ikke adskiller forsteleddene i halleknop og hallbär
skarpt. Det forste ord er dannet af et substantiv + et substantiv og har en
kasusvokal ligesom mange seldre former af plantenavne og andre ord,
f.eks. båckablad (nu bockblad), ekornebär (nu ekorrbär), ahleträ (nu alträd).
Det andet ord er snarest dannet af et nomen (i dette ords videste betydning, narmest vel en tillagsmåde) + et substantiv uden forbindende
kasusvokal efter forste leds stamme. Det hyppigste i sådanne tilfalde er
manglende vokal. Men i ikke helt få tillsade forekommer denne vokal.
Alligevel må en anden mulighed, der både kan tilfredsstille sagligt og
sprogligt, forsoges. En sådan mulighed findes; og da den tydning, den
&brer til, synes at stektes smukt af et parallelnavn på dansk, bor den have
chancer.
Går vi således ud fra, at forste led i hallbär og grundordet i hallon er en
tillagsmåde (evt. et tillagsord) eller et deverbativ, der horer til den idg.
rod *kl,'hylle, bedakke', får vi en betydning af de svenske ord, der svarer
godt til det da. hindbar, sådan som dette ord tydes nedenfor. Af stammen
kl kendes bl.a. på greesk to andre trin i henholdsvis xcauvrAp 'dakke,
skede' og xas6g 'skede'; på germanske sprog traffes da. og sv. og eng.
hal(l), ty. halls, 'hal', oht. hals, 'skal, deekke' (jvf. ty. hiille), oht. hala,
'skjul', da. og sv. hcele (häla), 'skjule (tyvehoster)', oht. og ags. helan,
'skjule', da. og sv. hjelm,, svarende til ty. helm, 'hjelm', da. hylle 'bedwkke'
(jvf. hylster), altså fire forskellige aflydstrin af den samme stamme.
Sporgsmålet er nu, om vi fra denne stamme med enkelt 1 kan komme til
formerne med gemineret 1. Det kan vi ganske sikkert; vejen kan tankes
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at gå igennem en dentalafledning, idet denne udvikling er velkendt for
flere nordiske plantenavnes vedkommende. Malde (inside) er således en
d-udvidet afledning af mel (planten har melede blade og blomster) og lyder
på svensk män eller molla (glsv. molda) et oprindeligt id er altså sasimileret
til 11, ligesom i realiteten på dansk. Oklen (ev. ållon, glsv. aldon, aldin,
'egefrugt', jvf. oldn. aldin '(spiselig) trwfrugt', isl. aldin, 'frugt') er en
d-udvidet afledning af stammen al-, 'naere', d-et er derefter assimileret,
bogstaveligt på svensk, reelt også på dansk. Også plantenavnet hyld kan
gtelde som eksempel på samme d-udvidelse, idet vi af stammen *hal har
fået en d-afledet form (i et andet trin); jvf. no. huklre, 'en (sagnagtig)
underjordisk kvinde', ldre da. hylclekvinde, da. hyklemor, 'skjultkvindeligt
vaesen', oldn. huldarhgttr, 'usynliggorende hat', og i grundtrinnet må
formen lyde hald; det gotlandske navn halde (om hindbr; se Schagerström (1884) s. 9) kunne måske glde som belaeg for denne dentalafledning; men formen må tages med det storste forbehold (se Hesselman).
Snarere er konsonantfordoblingen sket som en folge af den forkortede
vokal, der atter er en folge af sammensxtningen med et andet ord (her
bär). Denne vokalforkortning forekommer i tokige tilftelde på dansk og
svensk: am/ — awlhund, hval — hvalfiak, fyr — fyrtårn, hua — huamand,
sv. kål — kallgård; i svenske plantenavne trwffes vokalforkortning f.eks.
i mullbär <nzorbär (af lat. muns), jvf. ty. maulbeere; i hallbär er der altså
sket en tilsvarende forkortning af vokalen og fordobling af 1, sikkert
yderligere fremskyndet af p:Ivirkningen fra velkendte ord som hall
(klippevfflg), der som vist ovenfor optrwder i mange plankenavne.
Kan hallon swttes i forbindelse med den nEevnte stamme kil, hvad meget
tyder på, må navnet altså sigte til det hvaelvede boer, der som en hjelm
eller hue slutter fast om den ofte spidse, kegleformede frugtbund; denne
skjules for plulmingen af bmrret som af en kort, tyk skede og danner med
sin hvide farve en ejendommelig kontrast til det rode boer. Dette for
nordiske bier eneståen de forhold må på et meget tidligt tidspunkt have
tiltrukket opmterksomheden; og det siger for så vidt sig selv, at det måtte
vfflre denne karakter, der blev brugt til at betegne bfflrret efter, og som
altså dannede grundlaget for navnet.

Hindbxr
Den gwngse tydning af hindbwr går ud på, att hjortehunnen leder
bwrrene, og at disse altså engang er blevet karakteriseret som hunhjortefode, kendelige på, at hinder 'eder dem; hvorfor det nu netop er hindeme
og ikke hanhjortene, findes der ingen fomuftig forklaring på. Det skal
imidlertid ikke her kategorisk benxgtes, at en tilfx1dig iagttagelse af en
hind i fEerd med at spise hindbw skal have kumlet stotte den form,
navnet har fået; i det mindste synes rådyr og hjorte virkelig at kunne lide
hindbwr, se Bambi fra Gadevang (1953) s. 14 og Raösfeld (1911) s. 241.
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Ud fra kendskabet til, hvordan folkelige navne ellers darmes, synes det
imidlertid udelukket, at en så speciel og sjaelden foreteelse som en hindbffirwdende hind kan have givet anledning til navnet. Havde en primitiv
mor f.eks. sagt til sine bom: gå ud og pluk de bfflr, som I kan kende på, at
der går en hind og aeder dem, ja så var der sikkert ikke store chancer for,
at bornene havde fundet de rette bar eller i det hele taget havde fundet
nogle bar med den egenskab. Et vigtigt og spiseligt bar som hindbxr
blev som allerede antydet betegnet efter klare og ufejlbarlige karakterer.
Marzell, der behancller dyrenavnes forekomst i plantenavne indgående
(1913), anforer hindbr i den rwkke navne, han mener skyldes det, at
folk tror, dyr eder barrene; de er ikke mange, og de fleste andre navne i
samme rwirke synes snarere at have nedsxttende betydning, således sammensmtninger med bjorn, ulv, nov, krage, fugl, så gruppen svinder ved
nwrmere behandling antagelig ind til nwsten ingenting. Heller ikke Loewes tydning af hindbxr synes salig heldig; denne forsker mener, at en
tornet plant° ofte blev opkaldt efter behornede handyr, mens en lignende
utornet plante fik navn efter de samme dyrs kullede mager; således skulle
den tornede brombaar hedde hirschbeere og hirschbollen, og den dog ikke
helt våbenlose hindbrer skulle hedde således (jvf. ty. hindbeere, prov.
.eabralo 'rå'), forcli de to plantearter tiLsammen danner et par ligesom bukken
og hinden. Hans bevisforelse herfor forekommer mig meget svag og kunstig, og teorien har vist heller ikke fundet egentlig tilslutning; således
skriver Marzell (ms. R 220): »Die Loewe'schen Ausfiihrungen können
nicht ilberzeugen, da er sich oft auf ganz vereinzelte N[ame]nsforrnen oder
auf Bilchern[ame]n stätzt.»
Imidlertid er ideen om hinden som det navngivende motiv så indgroet og har i de forskellige tydningsforsog spillet så stor en rolle, at det
sikkert vil blive vanskeligt at få nye tankebaner til at vinde indpas. Man
har frestnet sig ved de wldst nedtegnede former af ordet og roligt gået ud
fra, at disse måtte darme et sikkert grundlag for tydningsforsog uden,
som det forekomrner mig, at gore sig tilstraekkelig klart, at der kan vare
undergået ordene store mndringer, inden de nåede at bliva nedtegnet i
oldtid eller middelalder. Planten har en meget stor udbredelse i hele
Europa og den tempererede del af Asien, i de varmt tempererede dela isa
i bjergene, så barrene har utvivlsomt vxret kendt og spist af indoeuropwiske folk, så Inge som deres sprog har eksisteret og lffingere tilbage
endnu. I forhold hertil er det kun få år siden, at de wldst kendte former
af navnet blev nedtegnet, så man skal sikkert vare noget varsom med
at erklxre disse navneformer for urformer af navnet. Når dertil kommer,
at hensynet til de på indevwrende tidspunkt kendte sproglige regler oftest
har spillet en meget storre rolle for sprogmanden end hensynet til realia,
så siger det sig selv, at resultatet ikke altid har vwret ganske uangribeligt,
set fra et realitetsbetonet synspunkt.
Til sporgsmålet om parallelnavne kan anfores, at hindbfflr i den mulige
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betydning 'ber, der sedes af hinden' ingen paralleller har; det oldhojtyske
hintperi og det oldengelske hindberie, som alle forskere har påberåbt
sig og som ganske vist begge kan oversettes 'hindens ber', er samme ord
som vort hindbwr; de to ord stammer fra den samme rod og har gennemlobet den samme udvikling, men de er ikke parallelnavne. Ligesom en
lang rekke andre tyske hindber-navne visor tilknytning til andre begreber og er blevet omtydet og omdannet på forskellig måde er også
hindbwr og hintperi og hindberie antagelig en omtydning, knyttet til det
velkendte ord hind (oldht. hint, oeng. hind), så meget snarere som man i
forvejen havde et bukkeber eller måske flere forskellige (uspiselige)
ber, der foragteligt blev kaldt bukkebeer (ty. bocksbeere, isar Rubus
cesius, eng. roebuck-berry om R. saxatilis). Den eldste danske kilde tyder
således på, at man i 1608 tenkte på en hind, når man skrev »Buckeber
eller Hindeber» (Ny kg!. Samling 40 315d 50). Havde hindbaer vret urformen, ville dette ord neeppe vere blevet omtydet og omdannet som tilfaeldet er isasr på tysk. Dyrenes navne var nemlig almeneje, dem kendte
man og holdt fast ved i århundreder og fandt dem ikke uforståelige; derfor
var der ikke i så hoj grad omdannende krefter, ingen serlig grund eller
trang til at lave dem om. Et dyrenavn eendres ikke til et uforståeligt ordled, i hvert fald ikke når det drejer sig om et hjemligt plantenavn brugt
om en hjemlig plante og med et velkendt dyrenavn som del av navnet;
derimod kan der nevnes flere eksempler på den modsatte udvikling:
Det nu dialektale reva, 'ranke' (besleegtet med ty. rebe, 'vinranka' og med
da. revting) er i plantenavne ofte blevet omtydet til rev: rwveleg om den
slyngende Convolvulus (oprindelig reveleb), rwvelyng om Empetrum
(revling) osv. Kokhoved er blevet udlagt hanehoved (og en enkelt gang
meddelt som plantenavn i denne form fra Midtjylland 1934), originalnavnet opfattes nu sikkert almindeligvis som 'hanens hoved', mens det i
virkeligheden betyder 'klumphoved', idet det bruges om Arnica med den
oftest enlige klumpformede kurvknop (isl. kockr, 'klump', da. kok, 'dynge')
jvf. legen Slå Kok af Hone, hvor omtydning også har fundet sted. Det
importerede gauchheil er blevet til gå' seh,tel (Anagallis). Det gamle navn
til kamille (Matricaria) Chamemelum er blevet til kamablomst i folkelig
udleegning.
Mens fokeetymologisk tillmytning til et dyrenavn altså er almindelig,
kendes omtydning af et dyrenavn i plantenavne sikkert ikke. En omtydning af et ord, der betyder hindens ber, til ord, der har en anden betydning
eller slet ingen forståelig mening, ville vere et ganske enestående tilfelde.
Når vi imidlertid i dansk (dialekt) treffer formen himbwr og i tysk rigssprog og i flere tyske dialekter har himbeere og ligmende former, så kan
man ud fra et rent sprogligt synspunkt sette dem i afledningsforhold til
de eldst nedetegnede former hintpere og hindbwr ved hjelp af den enkle
regel om lydnaerme. Selv om denne mulige assimilation vel nok måtte
vere foregået i to tempi: 1) nd (nt) > nn. 2) nnb >mb og processen altså
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ikke ville have vxret helt enkel, synes alle sprogmwnd at gå ud fra, at
himbwr er den afledede form, mens hindbwr og dertil svarende er urformeme. Da dette rent sagligt ikke giver nogen tilfredsstillende basning,
har jeg forsogt en anden vej.
Forst bor det bemeerkes, at gamle navne på bar nxppe nogensinde i
deres oprindelige form har indeholdt leddet bxr. Dette ord må altså helt
udskydes af betragtningerne. Forsteleddet i hindbwr kunne derfor tnkes
at have gennendobet en udvikling parallelt med dyrenavnet hind. Helge
ordbogerne, der i folgende sporgsmål synes ganske enige, formodes hind
således at stamma fra en form, der svarer til gr. kemås; dette betyder en
hunhj ort (spec. en rå) eller en hjortekalv; navnet sigter til, att disse dyr i
modswtning til hanhj orten (f.eks. råbukken) ingen takker beerer (Hellquist). Altså idg. *kem >germ. hind. At indogermansk k svarer til germansk h er velkendt, og udviklingen m >nd trxffes i flere tilfwlde: Til gr.
psammos svarer germ. sand (arena); til den gamle stamme i svemme svarer
sund (Öresund); til da. skam svarar ty. sehande; til stammen i decem,
svarer hundrede.
Vi har imidlertid en anden indogermansk rod *kem; den betyder
'hvwlvet, omsluttende og deekkende'; afledninger trwffes i germanske
sprog i ord som himmel, (dyre)ham,, (nedde)hams, og muligvis hinde. Jeg
tnker mig derfor, at man i lighed med planta- og frugtnavne som klokke,
ror, tjorn (torn), sene, stikkel, rassel, horsekod har betegnet planten,
i dette tilfeelde bwrret, med et velkendt appellativ, der har karakteriseret
det utvetydigt. Hindbxrret har man altså kaldt
hvwlving' eller
'hxtte' eller 'ham'. Da tilfojelsen bxr forst er kommet til på et langt senere
tidspunkt, kan den naturligvis ikke have gjort sin indflydelse gwldende
for. Men ligesom nogle af de anforte plantenavneformer forst senare er
blevet udvidet og betydningen af ordet naermere udpenslet ved tilfojelse
af et efterled: klokkeblomst, tomebusk, senegrffls, kodbwr, er leddet
bier i hindbwr på et ret sent tidspunkt Net til for at prwcisere neermere,
hvad man har talt om. Udviklingen af grundordet i hindbwr må altså
vfflre foregået ganske uafhwngigt af leddet bwr, f.eks. parallelt med udviklingen af det *kem, der er blevet til dyrenavnet hind. Efter tilfojelsen
af leddet bar har den udvilding, der barer til formerna himbwr, himbeere
fundet stad, altså den yderst almindelige assimilationsproces, der har fort
forsteleddet tilbage til en form, identisk med den primmre. Vi når altså
ligesom for det svenske hallons vedkommende til det resultat, at hindi:~
sigter til det hvlvede ber, der som en hue slutter om den hvide frugtbund.
Se i ovrigt udredningen i Ordbog over Danmarks Plantenavne II s. 47879.
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Harald Grundström
— en märklig forskare
I utforskandet av samernas språk och kultur har en väsentlig insats
gjorts av finska, svenska och norska präster. Från 1600-talet kan man
nämna Samuel Rheen, Johannes Thornwus och Gabriel Tuderus, från
1700-talet Per Fjellström, Per Högström, Knud Leem, Erik Lindahl,
Thomas von Westen och Johan öhrling, från 1800-talet Jacob Fellnian,
Jonas A. Nen.s6n, Lars Levi L2estadius och Nils Vibe Stockfleth; och
ändå är listan långtifrån fullständig. Här bör man inte förgäta teologie
kandidaten och seminarierektorn J. K. Qvigstad, som dog 1957 vid 104
års ålder; hans ymniga produktion omspänner tiden från 1885 till 1952.
Bland dem som i våra dagar har fullföljt denna hedrande tradition
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intar den nyligen bortgångne Harald Grundström det främsta rummet.
Han var född i Jörn i nordligaste Västerbotten, den trakt som givit
stoffet till Sara Lidmans bygderomaner. Att växa upp i en gammaldags
allmogemiljö är en god förskola för en folklivsforskare —numera står inte
sådana skolor tillbuds i vårt land.
Harald Grundström torde inte ha tvekat när han efter avslutad skolgång valde levnadsbana: han blev präst av inre kallelse, och han var
klippt och skuren till att bli själasörjare i en norrländsk landsförsamling.
När han på gamla dar, sedan han hade bosatt sig i Uppsala, någon gång
besökte Jokkmokk, där han hade varit komminister i en mansålder, kunde
han inte visa sig på torget i kyrkbyn utan att folk skockade sig omkring
honom. Han var en hedersman av gammal stämpel, en oromantisk
hjärtemänniska, osmyckat rättfram och värdig i sitt uppträdande,
oföränderligt densamme mot hög och låg. Senaste gången kyrkoherdetjänsten i Jokkmokk skulle tillsättas sökte Grundström upp dåvarande
ecklesiastikministern på hans ämbetsrum och sade: »Om ni nu utnämner
en man som inte kan lapska, då dräper ni lapska språket.» Väl medveten
om vad han visste och förmådde, var han döv för smickrets röst. En gång
blev han föreställd för en frejdad finländsk musikforskare, som hälsade
honom med orden: »Det gläder mig att få göra bekantskap med en så
framstående kännare av den lapska folkmusiken.» Grundström svarade:
»Jag vet ingenting om musik; jag är omusikalisk.»
När Grundström kom som hjälppräst till Jokkmokk vid tiden för
första världskrigets början, fann han att många av hans församlingsbor
inte alls förstod svenska. Därav drog han genast den slutsatsen att han
fick lov att lära sig lapska. Till lärare utsåg han gubbarna och gummorna
på det lapska ålderdomshemmet i kyrkbyn, de villigaste och kunnigaste
lärare man kunde tänka sig. Med tiden blev Grundström en mästare i att
nyttja lapska språket i tal och skrift; i det senare avseendet blev han de
flesta samers överman.
Det sägs att Harald Grundströms och professor Karl Bernhard Wiklunds bekantskap började med att Grundström gjorde Wiklund uppmärksam på ett par små misstag som han tyckte sig ha funnit i Wiklunds
förträffliga Lärobok i lapska språket. Säkert är att de två forskarna blev
vänner för livet.
Grundströms författarskap omspänner fyra årtionden. Han började i
förra hälften av 1920-talet med att i årsboken Norrbotten offentliggöra
en serie »Sägner och folktro bland lappar och nybyggare i Jokkmokk».
Med tiden vidgades hans forskningar till att omfatta alla sidor av lapparnas liv. Han lärde sig också att handha den jämförande folklivsforskningens teknik. Härom vittnar bl. a. de mönstergilla undersökningarna
»Folklig tideräkning i Lule lappmark» (1950) och »Lapskt namnskick»
(1951) och den på finska tryckta uppsatsen om Lapparnas trosföreställningar om mor och barn (1953).
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Som filolog har Grundström gjort en utomordentlig insats. Det var han
som bragte Jokkmokk-samen Anta Pirak till att författa sin levernesbeskrivning »Jåhttee saamee viessoom (En nomad och hans liv>, en av
de bästa källorna till kunskapen om samernas liv. Nu för tiden nyttjas i
förläggarkretsar ordet producent på ett sätt som inte är smickrande för
herrar författare. I fråga om En nomad och hans liv kan man likvisst
tveklöst — utan att alls förklena Anta Pirak — känneteckna Harald
Grundström som producent. Han gav Pilrak idén och var hans rådgivare
under arbetets gång; han upptecknade hela verket efter Piraks framsägning, han översatte det till svenska och befordrade både översättningen och
grundtexten till trycket jämte kommentar. Dessutom underlättade han
studiet av den lapska texten genom att ge ut en fullständig ordbok till den.
Denna ordbok försågs av Dr. Phil., sedermera professor Wolfgang
Schlachter med tyska ordf örklaringar, och därigenom ställdes Jåhttee
saamee viessoom till hela den lärda världens förfogande.
År 1943 började ULMA — som torde ha världens bästa vetenskapliga
fonogramarkiv — ta upp lapska texter och sånger på skiva och band.
Sångskörden blev oväntat rik, ja för Pite lappmarks och Jokkmokks vidkommande häpnadsväckande rik. Det ingick från början i planen att
sångerna skulle offentliggöras i bokform, med texterna i original och i
svensk och tysk översättning. 1958 utkom den första fascikeln, som utgör
en sluten, organiskt sammanhållen enhet av sånger, sjungna av en man i
oavbruten följd, troligen någonting unikt i världslitteraturen. Den andra
fascikeln föreligger i tryckfärcligt skick.
Mången som har sysslat med att skriva ut fonogram har fått sanna
att det är långt mellan bägaren och läppen. När det gäller lapska jojktexter, är det mycket långt ibland. Helst borde man vid alla vetenskapliga
fonogramupptagningar omedelbart skriva ut texten och bifoga en översättning. (Så har man gjort vid fonogramarkivet i Wien.) Men det tycker
man sig inte ha råd med på en expedition som kostar fyrahundra kronor
om dagen i nuvarande penningvärde. När man sedan — kanske många år
senare — tar itu med att redigera ut fonogrammen, finner man till sin
grämelse att snålheten har lurat visheten: vill det sig illa så finns det inte
någon som kan avlyssna och förstå fonogrammen till alla delar. Då blir
man nödsakad att på akustisk text tillämpa textfilologiens gamla förfarande: hermeneutiken och den emendatoriska kritiken. Härvidlag vart
det Harald Grundström förunnat att bryta ny väg för filologien. Hans
livs sista lustrum togs till större delen i anspråk för detta arbete, som
krävde nära samverkan med lapska jojkare och med musici — främst
professor A. 0. Väisänen, som bar ansvaret för melodiernas överförande
till notskrift — men framför allt filologisk skicklighet och osaligt tålamod. Utan kärlek till uppgiften skulle han inte ha gått iland med den.
Han skulle ha kunnat göra till sina de Catullus-ord som den tyske filo16 — 59153029 Svenska Landsmål 1960
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logen Skutsch skrev i margen på en Catulluspalimpsest som han i åratal
hade mödat sina trötta ögon med: Ni te plus oculis meis ~trent.
Bilden av Grundström som filolog skulle bli ofullständig om man inte
nämnde hans tillsammans med Georg Gripenstad och K. G. FIasselbrink
utgivna Lapska psalmbok och hans i samarbete med predikanten Petter
Sitsi utarbetade lapska översättning av Kyrkohandboken.
Grundströms största insats är hans Lulelapska ordbok. Stommen till
den gjorde han på tre års tid medan han var tjänstledig för den sjukdom
som han drogs med oavbrutet under den senare hälften av sitt liv. Värdet
av ett sådant verk kan till fullo uppskattas endast av dem som själva
har ägnat sig åt ordboksförfattarens otacknämliga värv. Quem, di oderunt,
lexicographum faciunt, har det sagts; men det är inte hela sanningen.
Det kan med tillit sägas att en god ordbok är ett Gudi behagligt verk.
Och Grundströms ordbok är en av de bästa ordböcker som finns. Om man
tar full hänsyn till omfång och semantisk och fonetisk noggrannhet, kan
man med fog säga att den är enastående.
Någon gäng på våren 1933 hade UNT en spännande kulturartikel om
hur en del av Lars Levi Lxstadius' ditintills endast till namnet kända
Fragmenter i Lappska Mythologien hade återfunnits av en finsk biblioteksman. De tre återstående delarna av detta verk påträffades sedermera
av bibliotekarien Olof von Feilitzen i Yaleuniversitetets handskriftssamling. I fjol gav Harald Grundström ut boken av trycket, med lärd
inledning och kommentar.
I inventeringen av ortnamnen i riket kom Grundström att göra en
icke ringa insats genom sitt grundliga uppteckningsarbete i Jokkmokk och
i Pite lappmark.
Det är nästan ett under att Harald Grundström hann med att uträtta
så mycket i forskningens tjänst. Arbetsglädjen höll honom vid liv och
skänkte honom de krafter som stoftets lagar förmenade honom. Mannens
hela gärning var en hymn till det som inte kan gripas med händerna, inte
mätas, räknas eller vägas.
Björn Collin,der
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Lulelapsk ordbok på grundval av K. B. Wiklunds, Björn Collinders
och egna uppteckningar utarbetad av H. Grundström. Band I:
A-L. Lund 1946-48, s. 1-480, iv, vi s. Band II: M-Sinne. Lund
1948-50, s. 481-960, iv. Band III: Sintsanit-vuolåtj. Lund 1950-51,
s. 961-1440, iv. Band IV: vuolatuhttåt-höuri. Tillägg. Personoch släktnamn. Register. Efterskrift. Förklaringar. Grammatische
tbersicht. Lund-Upps. 1952-54, s. 1441-1920, iv. (Skr. utg. genom
Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, Ser. C: 1.)
Folklig tideräkning i Lule lappmark. I Sv. Lm. 1950, s. 47-62.
Lapskt naannskick. (Föredrag i K. Vitterhets Flistorie och Antikvitetsakademien 6/3 1951). I Arv 6,1950, s. 50-61 (tr. 1951).
[Rec. av Ernst Manker, Die lappische Zaubertrommel II, Sthm 1950.1
I Sv. Lm. 1951, s. 125-126.
Lappalaisten uskomuksia äidistä ja lapsesta (Virittäjä 1953, s. 82-91).
»Gortand», »grästand», två lapska symboler. I Scandinavica et fennougrica. Studier tillägnade Bj. Collinder 1954, s. 21-27, äv. i Sv. Lm.
1953-54, s. 21-27.
[Red. Sålimagirije Sverji samiida. Gånågasa mierredime milide
ålgusvaddetum.] Upps. 1958. I denna psalmbok har H. G. översatt
eller bearbetat 144 n:r.
Lapska sånger. Lappische Lieder. Texter och melodier från svenska
Lappland fonografiskt upptagna av Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala I. Jonas Eriksson Steggos sånger. Upps. 1958.
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(tills. med A. 0. Väisänen). Skr. utg. genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, Ser. C: 2.
[Utg. av L. L. Laestadius, Fragmenter i Lappska Mythologien.] Upps.
1959. 185 s. (Sv. Lm. B. 61).
Jungfru-Maria-motivet i lapska jojimingslåtar. I Septentrionalia et
orientalia. Studia B. Karlgren dedieata 1960, s. 164-170 (KVHAA
Handl. del 91).
Vitermotivet i lapska jojkningslåtar. I Saga och Sed 1959, s. 52-57,
tr. 1960; även i Folkloristica. Festskr. t. D. Strömbäck 1960, s. 5257.
Manne Eriksson

R6ume
Un de nos plus grands connaisseurs de la langue et de la culture laponne
Harald Grundström, docteur ös lettres, est cl6e6d6 le 31 aoikt 1960. Il
naquit dans la commune de Jörn en Bothnie occidentale et ses 6tudes
universitaires terminees il devint pasteur et remplit les fonctions de
vicaire å Jokkmokk en Laponie pendant de nombreuses ann6es jusqu'å
sa mise å la retraite. A Jokkmokk, il apprit profond6ment la langue
de ses paroissiens lapons et il f ut bien vite amen6 s'occuper de la philologie laponne co5t6 de son activit6 pastorale. II publia le r6sultat de ses
travaux dans une vingtaine d'ouvrages dont le principal est son grand
et important « Dictionnaire de la langue laponne de Lule », T. 1-IV,
(1946-54). Voir pour les autres titres la liste ci-jointe en annexe.
Malgr6 une faible sant6 durant plusieurs ann6es il continua inlassablement son oeuvre. La joie de travailler lui donnait les forees quo les lois
de la nature lm refusaient. Toute son oeuvre fut un hymne å co qu'on
ne peut saisir avec les mains, co qu'on ne peut ni 6valuer, ni mesurer,
ni peser.

Einar Törnqvist 1891-1959
Några minnesord
Den 7 september 1959 avled hastigt f. lektorn, fil. dr Einar Törnqvist
under en forskningsresa i Östergötland.
Per Einar Gustaf Törnqvist var född den 8 april 1891 i Mjölby och
son till disponenten Lars August Törnqvist (1854-1921) och hans hustru
Hildm• Amalia Welander (1868-1940). Han avlade studentexamen i Norrköping 1910, började samma år sina akademiska studier och blev 1915
fil, mag. i Uppsala med nordiska språk som huvudämne.
Till ämne för licentiatstudierna valde han också nordiska språk, därtill
tvivelsutan inspirerad av sina lärare Adolf Noreen, Otto von Friesen,
Bengt Hesselman och Elias Wessön. Han hade deltagit i Noreens och von
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Friesens proseminarier läsåret 1910-11 och i deras licentiatseminarier
från och med hösten 1915.
För vetenskaplig grundforskning erbjödo hemlandskapets dialekter ett
tacksamt område, särskilt som grundligare undersökningar där voro av
nöden. Landsmålsforskningen hade just vid denna tid fått en central
institution i det år 1914 inrättade Landsmålsarkivet under Herman
Geijers ledning. Dess egna anslag voro visserligen synnerligen obetydliga,
men man hade tillgång till medel som anskaffats för olika landskapsundersökningar, såsom i detta fall Styrelsen för undersökning av Östergötlands folkmål. Redan sommaren 1915 kunde Törnqvist börja sin uppteckningsverksamhet i hemorten Mjölby, varifrån han hopbragte en typordlista och en ordsamling samt även sägner, visor och lekar. Detta arbete
fortsattes följande sommar.
Under år 1917 vidgades östgötaundersökningen, i det man bestämde
sig för att göra uppteckningar på alla håll i landskapet och kontrollera
och komplettera de dittills gjorda uppteckningarna genom ett fåtal mera
tränade upptecknare. I sammanhang härmed var avsikten att åstadkomma en grammatisk bearbetning av hela materialet. Tre unga forskare
fingo i uppdrag att utarbeta var sin avhandling, Folke Tyd6n om vokalerna, A. T. Ålander om konsonanterna och Einar Törnqvist om formläran.
Under tiden hade Törnqvist även skaffat sig praktik som lärare. Redan
1913-14 tjänstgjorde han vid samrealskolan i Mjölby och 1916-17 vid
läroverket i Härnösand.
De tider han vistades i Uppsala ägnade han åt förberedande avhandlingsarbete: typordlistor excerperades och äldre ordsamlingar avskrevos på kvartoblad med plats för grammatisk registrering. Snart kom han
underfund med att en begränsning av uppgiften var nödvändig; han valde
då att behandla substantivböjningen.
Han upprättade nu en frågelista, som år 1919 besvarades av honom
själv i ej mindre än 26 socknar, varjämte Tyd6n och Ålander ifyllde den i
ett antal andra socknar. Under resorna i orten fann han, att en geografisk
fördelning mellan olika formkategorier började klarare framträda. En
större frågelista utarbetades nu, »den största som dittills förekommit i de
uppsaliensiska landskapsundersökningarna'. Den innehöll omkring 5000
ordf ormer.
Resorna i landskapet fortsattes under somrarna med stor energi. Sålunda tillbragte han sommaren 1920 sjuttio dagar med uppteckningar
på olika håll, delvis tillsammans med Tyd6n, för att bestämma gränserna
för e-, ä- och a-målen. Sin licentiatavhandling, Substantivböjningen i
Östergötlands folkmål, 1:sta och 2:dra deklinationerna, framlade han på
prof. von Friesens seminarium den 7 dec. 1921. Den åtföljdes av mer än
200 kartor och diskuterades fortsättningsvis även den 3 maj 1922.
1 H.

Geijer i Sv. Lm. 1921, s. 28.

EINAR TÖRNQVIST

249

Formläran hade i de dittills utarbetade dialektöversikterna — mest
sockenmonografier — behandlats tämligen summariskt, varför Törnqvists
uppgift att både deskriptivt och historiskt behandla ett helt landskaps
dialekter i detta avseende var ett pionjärarbete. Då därtill kom, att många
av de äldre ordsamlingarna voro ofullständiga och ibland opålitliga och
han således själv måste insamla mängder av nytt material från hela landskapet, förstår man, vilket jättearbete han åtagit sig. Han säger också redan i förordet till sin licentiatavhandling: »Då jag först tog itu med det arbete, varav detta är den första synliga frukten, skedde det — jag måste
erkänna det — i viss mån i ungdomligt lättsinne. Om jag då anat, vad uppgiften — sådan jag fattat den — krävde, hade jag aldrig vågat inlåta
mig på den. Jag visste ej då, vilken skillnad det är att ta vara på ett språk
som ännu lever sitt friska liv mot att som här söka locka fram, vad som
kan ha gömt sig kvar bland de äldsta i torpstugor och fattighus.»
Under året 1920-21 tjänstgjorde han vid folkskoleseminariet i Uppsala,
1922-24 som lektor i svenska språket vid universitetet i Leipzig, de två
följande som ämneslärare i Trollhättan och Karlskrona. Vid sidan av
skolarbetet fortsatte han utredningen om substantivböjningen, tidvis
med mindre anslag ur östgötastyrelsens medel. Även resorna i landskapet
återupptogos. Sålunda besökte han i juli 1927 30 socknar i 10 härader.
Efter att åren 1926-29 ha tjänstgjort som extralärare vid Lunds privata elementarskola gick han provår hösten 1929, vikarierade följande
vår i Linköping och var 1930-33 adjunkt vid Högre allmänna läroverket i
Uppsala.
Då han nu återvänt till Uppsala kunde han ägna mera tid åt avhandlingsarbetet, varvid han särskilt sysselsatte sig med att inpricka resultatet
av materialinsamlingen på kartor.
Emellertid utnämndes han hösten 1933 till rektor vid samrealskolan i
Laholm, där han stannade till 1945. Rektorsgöromålen lämnade ingen
tid övrig för vetenskapligt arbete annat än under ferierna.
Utomordentlig hjälp i arbetet med renskrivning av primäruppteckningarna hade han under många år i sin maka Marit, f. Sjövall (t 1945),
som med livligt intresse omfattade hans vetenskapliga strävanden och
uppmuntrade honom att fullfölja avhandlingsarbetet.
På hösten 1945 återgick han till sin adjunktur i Uppsala, men övergick
följande år till försvarets läroverk och blev slutligen 1948 lektor vid folkskoleseminariet, där han kvarstod till sin avgång med pension år 1956.
Han återupptog nu med all iver sitt arbete på en dialektgeografisk
framställning av substantivböjningen i östgötamålen, färdigställde ett
stort antal kartor för tryckning och utarbetade manuskript till sin doktorsavhandling. Trots att han redan var lektor och en doktorsgrad således
ej var av nöden ur meritsynpunkt vid hans ålder, ansåg han det som en
hederssak att framlägga åtminstone en 'mindre del av sina under många
är och träget arbete vunna resultat för offentligheten.
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Då han inte ville veta av några »vita fläckar» på sina mänga språkkartor började han på nytt resa i landskapet. Sålunda färdades han i juni
och juli 1948 över största delen av landskapet och besökte 59 socknar i 19 härader. Följande år deltog han som sakkunnig i arkivets
inspelningsresa i ett fyrtiotal socknar och fortsatte dessutom med egna
uppteckningar. Året därpå reste han i samtliga härader utom ett och besökte ett sextiotal socknar. De många och krävande resorna företogos i
allmänhet på cykel.
Den 22 maj 1953 ventilerades avhandlingen »Substantivböjningen i
Östergötlands folkmål. Bestämd form maskulinum. Del I. Kartor. Del II.
Text.» Fakultetsopponenten framhöll avhandlingens betydelse som exempel på den kartografiska metodens stora användbarhet vid vetenskaplig
behandling av folkmålen. Det stora materialet, till största delen insamlat
av författaren själv, torde i detaljrikedom vara enastående i förhållande
till ämnets omfattning. Avhandlingens kärna kan sägas vara synkopens
utformning och förlopp, som Törnqvist i sin inledning framhåller. De
intrikata och ofta svårbedömda problem, som deras utveckling erbjuder,
diskuteras ingående, varvid författaren delvis kom till andra resultat än
sina föregångare. Hans åsikter få en särskild tyngd på grund av hans intima
förstahandskännedom om dialekten och det väldiga material han insamlat.
På vissa punkter anmälde fakultetsopponenten, doc. K.-H. Dahlstedt
avvikande meningar, vilka framfördes i hans recension i Svenska Landsmål 1956. Törnqvist tog med energi upp försvaret av sina grundligt genomtänkta synpunkter i en utförlig gensaga i samma tidskrift årg. 1958.
Törnqvists avhandling ingick i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens skriftserie Studier till en svensk dialektgeografisk atlas, utg. av Natan Lindqvist.
Den innehöll 136 ordkartor, således en ringa del av de mer än 800 kartor
han under alla år utarbetat. De beröra numerusbildning, genusväxling,
stamväxling, konsonantinskott i vissa böjningsformer och i några fall även
utbredningen av ord med begränsad spridning. Kartorna ha synnerligen
täta belägg av ett vederhäftigt material och äro av bestående värde för
svensk dialektforskning.
Fullt sysselsatt med sin stora uppgift att kartlägga och beskriva vissa
företeelser i folkmålet, hade Törnqvist ej kunnat ägna sig åt annat skriftställeri, såsom författandet av läroböcker. På senare år fick han emellertid i uppdrag att utarbeta utförliga ordförklaringar till Svenska Litteratursällskapets nya upplaga av Gyllenborgs »Svenska Sprätthöken», som
utgavs av Lennart Breitholtz. Den utkom 1959.
Men han släppte inte arbetet med östgötaxnålen utan var under de två
sista åren sysselsatt med renskrivning av sina äldre primäruppteckningar
och gjorde i samband därmed, trots att han var närmare sjuttio år, ånyo
uppteckningsresor i landskapet. Det var på en cykelfärd till Mjölby under
en sådan resa, som han råkade ut för den trafikolycka, som ändade hans
liv.

EINAR TÖRNQVIST

251

Einar Törnqvists uppteckningar äro både kvantitativt och kvalitativt
av imponerande mått. Den som sysslat något med uppteckning av
follmiål vet, att bland det svåraste och mest tålamodsprövande i detta
arbete är att på rimlig tid få fram fullständiga böjningsformer av orden och
att få dessa någorlunda spontant. Törnqvist torde häruti ha nått en enastående färdighet.
Han efterlämnar minnet av en hängiven forskare, som gripen av sitt
ämne under nära ett halvt sekel med outtröttlig energi fullföljde den vetenskapliga uppgift han i sin ungdom satt sig före. Vi minnas honom även
som en öppen och gladlynt personlighet, som lyckades bevara sin sinnesjämvikt även under svåra personliga prövningar. I hans inre låg en skaldeådra, som dock mestadels fann uttryck blott i trängre kretsar.

R4uni
L'eminent dialectologue et ancien lecteur, Einar Törnqvist, decedait le
9 septernbre 1959. Ne le 8 avril 1891 å Mjölby en Ostrogothie, il devint
licencie ås lettres en 1915, diplöme d'etudes superieures en 1921 et doctour ås lettres en 1953 å l'Universite d'Upsal.
Il commenga dejå en 1915 å prendre des notes pour des collections
dialectales de sa province natale et continua co travail plusieurs annees
de suite pendant Vete. Il parcourut toute la province d'Ostrogothie et
recueillit un materiel dialectal tres riche, surtout en co qui concerne la
morphologie, et oh la declinaison substantive donna lieu å des developpenients scientifiques. Trås töt, il entreprit d'inscrire les resultats de ses enquåtes concernant les substantifs dialectaux sur des cartes geographiques.
A ce sujet, il fut un des pionniers de la geographie dialectale dans notre
pays. Il n'elabora pas moins de 800 cartes illustrant differents cötes de
co sujet. Co fut aussi la methode cartographique qu'il utilisa dans sa
thåse de doctorat, publie en 1953: « Substantivböjningen i Östergötlands
folkmål. Bestämd form maskulinum. I. Kartor, II. Text. » (La declinaison
substantive dans les patois d'Ostrogothie. Forme definie au masculin.
I. Cartes, II. Texte.)
Herbert Gustavson

Meddelanden och aktstycken
En svartkonstbok från Göinge
Svartkonstboken har en historia som går långt tillbaka i tiden. Det
var en underlig bok, och den som en gång fått en sådan hade det svårt
att göra sig den kvitt. Den brann icke, som man trodde, i eld och det gick
icke att göra sig av med den i vatten. Detta förutsatt att det icke var
ett vatten som rann åt norr. Då kunde man i lyckligaste fall göra sig den
kvitt.
Det var huvudsakligen i örkeneds stora församling, möjligen också i
vissa delar av Glimåkra, som svartkonstboken hörde hemma. Där fanns
en och annan »trollgubbe», som hade en dylik bok. Det finns en gammal
tradition, som förtäljer om dess spridning. Det fanns en stor ek i närheten av byarna Strönhult och Ekeshult i Örkened. Sägnen förtäljer att
vid denna höll sig en gubbe, som var stor och lång samt mörk. Några
pojkar, som vallade får i närheten fick se honom. Nyfikna som pojkar
voro, kommo de till tals med den underlige mannen. Han frågade dem
om de ville lära svartkonst. De svarade därtill ja. »Då skolen I komma
varje torsdag.» Samtidigt upplyste han dem om att de skulle krypa upp i
eken, men att de icke fingo stöta fötterna till marken. Då kunde det gå
dem galet, och de kunde komma på ett ställe, dit de icke ville hamna.
Så började lektionen. Först hade de att avsäga sig tron på Gud och
alla heliga, samt försvärja sig åt den onde och hans anhang. Alla gjorde
detta efter hans diktamen. Och alla blevo de duktiga »trollkarlar», var
och en på sin plats. Det var »Neringen», som var en av de mest anlitade,
samt en med namnet »Jösse», som hade en gård längre upp i socknen.
Svartkonstböckerna spriddes sedan i avskrifter.
Framför mig ligger en sådan avskrift. Den fick jag vid en auktion. En
man köpte en chiffonier med klaffar och lådor. Men bakom denna inredning var en lönnlåda. Mannen tog en bunt papper ur denna. Den befanns
innehålla bl. a. en avskrift av en svartkonstbok och en ritning av »Faust»
vilken torde höra till samma kategori. Han bad mig taga hand om dessa
eälia papper», vars innehåll han förstod, men hade svårt för att läsa och
tyda. Den förra boken är daterad Krögerslund (vid Broby) den 24 november 1819.
1. Den börjar med konsten att döva krut: »Jag dövar dig i namn Faderns, Sonens och Den helige .Andes namn.» Orden. Detta säges nio gånger,
men när du upprepar dessa orden skall du hålla mitt om bössan.
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När du vill gå på jakt. När du skjuter en hare så tag järtat och
brän till pulfver och bär hos Dig. När Du kommer på en hare, slo om du
kan en av lanttarna så stat stilla och slå dit som du tycker haren är, slå åt
honom med handen och slå inte fortare med handen än du kan läsa Fader vår 3 gånger, så sitter han strax vid dig så kan du skjuta honom
om du är kvick.
Att döva en hund. Om du vet vad hundens namn är så säg: Jag
dövar dig, så säg versta namnen.
När krutet inte vil bränna så säg: Il Sana öfverste Dieflars namn,
så bränner det. Eller tag hår av hufvudets sida smått och blanda iblan
krudet så bränner det, är vest och sant.
Ett annat som är det bästa. I namn Guds, Faders kraft och Sonens
makt och Den Helige Andes vishet o visdom. + + + 3 gånger om dig.
Härom talas andra gången huru man kan kalla många onda Andar
till sig som skola hielpa om ett hundrade man på en gång sade: P It Ä L ARE.

N: 3 Wid alla manninga. 0 Jesu Krest har vunnit segern +lasuna
bulla + soll + mera nona + si lambram + slut, slut, slut, slut.
För tandvärk. Aragon + Vakagon —Atagon + Watagon + Satagon.
Skrif dessa bokstäver på bröd och gif dem att äta för den han eller
hon går till sängs dessa orden.
Dessa orden sys å byxlinet och bäres på sig: I.N.R.J.R.I.S.C.C.S.R.
Makt att ej någon handlar med dig, så bär dessa orden på dig:
H.A.B.L.J.T.E.T.T.R.Ä.N. då har ingen makt med dig.
Att döva svärd och stål: Ovän henne drog i herrefärd, han dövade
alla svärd. Han döfvade egg. Han döfvade man och manna hugg men en
vilta bust så, Igenom Guds Faders makt och Sonens kraft och den helige
Andes vishet, amen, amen. Orden låses 3 gånger.
Att ingen människa skall förgöra dig skriv dessa orden och hav
hos dig: »karbaoij sabaj sabaoj melars.»
Att stämma en orm. Piska på honom och säg tre gånger: bellka,
betta. Detta må i bita så liggen här och när du vii at han skall gå igen
så säg baklänges till honom samma orden aklebak vegenenttes atleb, så
går han bort.
Att stämma blod med finger. Vår Herre Jesus Christus var så god
tu stämde jordens flod. Så skall jag och stämma detta blod på n. n. i
namn Faderns, och Sonens och den helige Andes namn, amen. Sätt den
fingren som är näst den lille på högra handen på såret och säg alla raderna 3 gånger. Därtill finnes ett tillägg angående En god hälsa och Landvin: Nomine Patris et-spiritus Sancte Amen. I den korsfäste Jesu namn
förbjudes annat, amen.
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S.R.
I.T.V.N.

v.17.17.s.s.
+++
Christi tjänarens N. N. kreatur haver en god hälsa Hälbregda och Guds
välsignelse att de måtte framväxa och förmeras lika som Patriarkernas
Jacobs kreatur framväxte och förmerades Amen. In nomine Patris fila
et spiritus Sancte. Amen.
Slutligen tillägges följande *läsningen»
Att döva krut:
Wisk vuek Tatt. Kom f-n och sätt dig emellan elden och krutet i
Apostlarnas namn.
Do Aaru Koltis varmas särdeles som vill döda N. N. att det inte brinner.
Ett dito.
Kom Barbeli kom snart. Sätt dig snart emellan krutet och elden, att
krutet icke bränner för N. N.
Vi kunde tillägga, att mannen, som gjort denna avskrift var född i
Glimåkra, moderförsamling till örkened och bonde på den vid Broby
belägna vackra egendomen Krögerslund.
Pehr Johnsson

Resuin
L'6crivain Pehr Jonsson public, quelques extraits d'un vieux livre de
magie noire de Göinge en Scanie, et eontenant des formules d'exoreisme
et d'ineantation concernant la chasse, les maladies, etc., datant de 1820.
environ.

Litteratur
Nils von Ho/sten, Pors och andra humleersättningar och ölkryddor i äldre
tider. Upps. 1960. 2488. (Acta Acaclemice Regice Gu,stavi Adolphi XXXVI).
Vid sidan av rnjödet, som av namnet att döma (jfr find. mädhu, gr.
Inkthy) sannolikt var i bruk redan under den indoeuropeiska språkgemenskapens tid, intog det av malt bryggda ölet hos de gamla germanerna
den främsta platsen som gemenskapsverkande festdryck. Med detta kunde
det söderifrån importerade dyra vinet aldrig tävla, i varje fall inte hos
nordborna. Om ölets framstående plats i sociala sammanhang vittnar
tydligt våra många sammansättningar med -öl för olika slags fester såsom
barnsöl, gravöl, slåtteröl och taklagsöl. Denna ölets samhällsfunktion har
starkt framhållits av t. ex. Kustaa Vilkuna för de finskspråkiga folkens
del (Ölet i det fornfinska samhället, 1954), där samtliga östersjöfinska
dialekter redan vid vår tideräknings början, kanske ännu tidigare, lånat
dryckens namn (fi. °lut, veps. o/uz osv.) och då givetvis också konsten
att brygga den från sina nordiska grannar. Förhållandena ifråga om ölets
bruk voro säkerligen ensartade hos oss: man drack inte gärna öl i ensamhet utan i festens gemenskap, och man drack det inte som vardagsdryck.
Som sådan fick svagdricka eller surmjölk blandad med vatten duga.
Vad ölet betydde som festdryck i nordisk tradition vittnar inte minst
Eddans dikter om. Ölet var stående traktering både vid gudars och människors fester. Och att detta gamla tiders öl var både maltstarkt och rusgivande kan man förstå av Håvamåls ord, som nog inte var maningar i
vie, 21 varastr» och >resa svå g6tt sens gött kve5a 6.1 alda
onödan: »Ver
sonum». Troligen förstod man redan då för tiden att öka dryckens rusverkan med hjälp av lämpliga tillsatser, även om vi saknar underrättelser om
hur brygden i detalj ordnades.
Med den dominerande plats i folklivet som ölet alltsedan forntiden
innehaft, är både dryckens framställning och de seder och bruk som varit knutna till den säkerligen ett givande och centralt ämne för folklivsforskning. Åt detaljen om smak- och rusförbättrande tillsatser till ölet i
gammal tid i detta viktiga kapitel i nordisk kulturhistoria har just professor Nils von Hofsten ägnat en lärd och uttömmande undersökning, närmast
berörande porsens (M3rrica gale) användning för nämnt ändamål, men i
verkligheten behandlande alla de olika växter man känner, som ha brukats för detta syfte. Detta nya arbete ansluter sig i viss mån till hans
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tidigare utgivna studier i folklig naturkunnighet, tryckta i Gustav Adolfa
Akademiens skriftserie, rörande Eddans djur och växter och föreställningar om segerlöken och dess bruk i lärd och folklig medicin. Här behandlas som sagt de många olika slagen av »ölkryddor» som finnas omnämnda
i äldre litteratur såsom smaktillsatser till ölet, både före den tid, då humlen började brukas som smaktillsats och senare.
En kort redogörelse gives först för vad man vet om humlens bruk.
Vildväxande humle var ju känd redan under antiken, men en odling av
växten tycks dock ha förekommit först på 700-talet i Frankrike och
Centraleuropa, där humlen för första gängen omtalas i samband med öl
omkring 1160.1 Norden har humle tydligen odlats under 1200-talet (nämnd
i Frostatingslagen omkr. 1260) och i Kristoffers landslag stadgades skyldighet för varje bonde att anlägga en humlegård med 40 stänger (en storlek på odlingen som ännu under min barndom var rätt vanlig vid många
gärdar i norra Uppland, där humle ännu odlades till husbehov). Jfr humleknopparna i Tierps sockenvapen som troligen går tillbaka på Tierps härads
gamla sigill. Hur detta säg ut år 1571 framgår t. ex. av de avbildningar
av både Vendela härads och Tierps härads sigill, som båda föreställa en
klase humleknoppar och som återgivas i Uppland band I, Uppe. 1905,
s. 315. Tierps häradssigill går förmodligen tillbaka till det »insegel», som
Karl Knutsson lär ha givit till Tierps härad 1456. Se härom vidare F.
Wildte i Fornvännen 1942, s. 344, med hänvisning till A. Ridderstad,
Ostergötl. beskrifning I, s. 34. Humlen som symbol för dessa norduppländska härader kanske tyder på, att odlingen av denna växt var vanlig
i trakterna redan vid mitten av 1400-talet och att bestämmelsen i Kristoffars landslag inte var bara på papperet.
Men före humlens tid liksom långt efter dess införande i bruk använde
man inom den germanska världen många andra växter för samma syfte.
Och bland dessa stod porsen främst inom de områden där den växte vild.
Den gav både »besk» åt ölet och förstärkte dess rusgivande egenskaper.
»Dhet starke porsöhl», som juten klagade över i visan om konung Göstaf
och Dalekarlarne, var säkerligen inte en dryck att skämta med för den
ovana. Hur denna växt användes som smaktillsats till öl både hos oss
och på kontinenten visar von Hofsten med synnerligen rikhaltig dokumentering, frän tyskarnas industriellt tillverkade »Grut-bier» till porsölet
i isolerade avkrokar av vårt eget land. Han har funnit det äldsta omnämnandet av porsöl hos den heliga Hildegard (d. 1179) och har sedan
följt denna öltyp i örtaböcker och bryggrecept på kontinenten, i England
och i Norden. Han har också följt den i skönlitteraturen fram till Karlfeldt och noggrant genomgått vad våra folklivsarkiv i Uppsala, Stockholm och Lund ha att förmäla om äldre ölbrygd. Det är en imponerande
litteratur som redovisas i bokens litteraturregister, och omfattningen av
de behandlade växterna framgår av att bortåt 800 olika växtnamn upptagas i bokens register. Det kulturhistoriska material som i samband med
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denna undersökning redovisas, gives också i behaglig och underhållande
form. Ibland faller från denna undersökning också ljus över litteraturhistoriska frågor, som t. ex. detaljen med öl bryggt av oxelbär i Karlfeldts dikt Värdshuset, som tydligen inte har någon folklig bakgrund
(s. 163) utan bygger på ett halvanonymt uppslag av fornforskaren E. J.
Björnar som K. funnit hos botanisten C. F. Nyman. Och skalden har i
god tro — liksom de många författarna av äldre örtaböcker — skrivit
av och tagit upp vad han fann i sin källa.
N. von Hofstens bok om porsen kommer säkerligen länge att förbli
en ofta anlitad uppslagsbok för varje folklivsforskare, som vill veta något
om ölets historia och folkligt bruk av växtvärldens tillgångar under förvetenskaplig tid. Det torde inte vara lätt för den som inte själv är specialist
på hithörande område att i det här presenterade materialet hitta luckor
eller felaktigheter. Fast jag inte hör till specialisterna vågar jag dock
komma med ett par små randanmärkningar till läsningen, som kanske
kan vara av något värde. När jag sökte efter ordet olsmässhumle i växtnamnsregistret, märkte jag att det inte fanns på angiven s. 196 utan
på s. 146. Detta växtnamn kan nog ännu anträffas i Uppland från Norrtälje- till Salatrakten, men vid efterfrågningar har ingen haft några minnen av att växten någonsin brukats som humleersättning — detsamma
gäller ju f. ö. också om porsen, vars namn ofta blandats med getporsen,
skvattram. När det gällat sistnämnda växt har man väl vetat, att man
blir yr i huvudet av den — men till dryck har den inte brukats. När det
gäller Ledurn palustre heter det hos von Hofsten (s. 114) rörande dess
användning som »ölkrydda» i England: »Säkerligen har dock den östliga
växten Ledum aldrig använts i England.» Den har dock odlats i England, för vilket syfte må vara osagt, och är inte obekant där, åtminstone
inte i Skottland. Det säges att Ledurn »was introduced into cultivation
in this country as long ago as 1672» och att växten är »doubtfully native
and probably naturalized in peat bogs and boggy swamps in Scotland»
(Hutchinson, English Wild Flowers I, s. 174). Däremot säger ClaphamTutin-Warburg (Flora of the British Isles, 1952, s. 772): »Possibly native»
(i Stirling och Perth) »a rare eseape elswhere». Om den inte använts som
ölkrydda, har den väl odlats för något medicinskt ändamål.
Listan på de växter som burit namnet jordhumle på s. 146 ff (och reg.
s. 231) kan utökas också med porsen (Myrica) som måste åsyftas med
Säves 'växt i Martebo-myr' vilken brukas som vanlig humle (Gotl. ordb.).
M. Klintbergs gotländska växtnamnslista uppger även Mentha aquatica
och Prunella vulgaris under namnet jordhumle.
Till slut vill jag komma med en avvikande tolkning av vilken växt
som kan avses med »stick liquorice», som von Hofsten nämner (s. 106)
och med ett frågetecken förmodar vara stensöta, eftersom den i hans
källa anges vara »inhemsk». Så är det nog inte. Stensöta heter ju på eng.
»polypody», och det finns goda uppgifter om att lakritsroten inte bara
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importerats till England för tillverkning av lakrits (»sticks of liquorice»)
utan att växten Glycyrrhiza glabra införts i odling i Yorkshire av munkar
ur dominikanerorden i början på 1500-talet och alltjämt om än i mindre
utsträckning odlas där, och således kan sägas vara inhemsk i landet,
fastän senare »the enormous imports -- — from several European countries have almost killed home production» (F. Ranson, British Herbs
1949, s. 165 f.). Det torde således vara hernmaodlad vanlig lakrits som
avses.
Korrekturnot: Angående humleodling i n. Uppland jfr nu även G.
Wallén, »Humlen i uppländska hävder» (i UNT, Julnummer 1960 s. 16).

l'Usurn
L'ouvrage, analyse ci-dessus, de Nils von Ho/sten: Pors och andra
humleersättningar och ölkryddor i äldre tider (Le piment royal, d'autres
produits de remplacement du houblon et les epices utilisees dans la
fabrication de la biöre), traite en details de la fabrication de la biöre, qui
se trouve ötre, d'ailleurs, trås interessante au point de vue social. Il
traite egalement de l'usage des matieres vegetales ameliorant le got de
la biöre et son effet desalterant ou enivrant. Au lieu du houblon, on
utilisait autrefois, surtout le piment royal mals aussi plusieurs autres
plantes dont l'auteur rend compte dans son ouvrage. Le critique fait
quelques notes marginales concernants des images de houblons sur des
sceaux cantonnaux de la province de Upland, datant des XViåme et
XVIiåme siåeles, et aussi, concemant la culture de la reglisse en Angletorre vers 1500 environ.
Manne Eriksson

Ordbog over Danmarks Plantenavne (Dictionnaire sur les noms danois
des plantes) publi4 par « Det danske Sprog- og Litteraturselskab » et par
Johan Lange. Torne 2 (420 pages). Copenhague 1960, chez Einar Munksgaard, Miteur.

Au cours de Pann& precedente, j'ai eu l'occasion de presenter dans
cette revue, le premier tome du dictionnaire sur les noms danois des plantes (Ordbog over Danmarks Plantenavne, ODP) imprime en 1959. Le second tome a dejå ete publik eette armee, et de ce fait, tons les noms de
plantes sont traites et classes par ordre alphabetique selon la nomenclature latine. Le tome presente ici, contient les noms des plantes avec les
noms de famille en latin de M å Z. Il reste å paraitre un tome eerit sous
forme de registre ,et contenant d'une part, les noms danois des plantes
classes par ordre alphabetique, et d'autre part, une liste des sourees. Ce
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troisiåme tome (Stant probablement sous presse, le dictionnaire devrait
etre bientöt presente dans sa forme definitive. C'est une ceuvre importante et qui est publiee sous la direction de Johan Lange, Mag. scient.
Le tome 2 du dictionnaire ODP qui vient de paraitre s'accorde naturellement, en ce qui concerne la forme, au tome precedent que j'ai presante dans le Svenska Landsmål en 1959. Signalons seulement qu'ici aussi,
comme dans le tome 1, il est possible d'avoir des doutes sur certaines etymologies des noms de plantes. Ce doute n'est pas exceptionnel puisque
bien des noms de plantes sont si vieux que leur explication offre de tres
grands problåmes. Souvent, Johan Lange se nnontre avec raison critique
envers de vieilles etymologies, mais on n'est pas toujours convaincu par
l'exactitude de ses propres explications. Je ne peux partager son opinion
sur l'explication du nom danois siden- (en patois slo etc.) correspondant
au suedois slån (col. 371 sq.) (en fran9ais : epine noire, prunellier), en partant de mots composes comme le danois Aden-, le suedois slåntorn, l'allemand Schlehdorn, le germanique slagbom, l'anglais dialectal slaathorn,
et que la premiåre partie du mot « peger imod stammen i slå og slag»
(c'est å clire : « provient du radical dans des mots comme slå (frapper)
et slag (coup)) ». Pour justifier son raisonnement, Lange dit que « den
afskårne, ranke, sterkt piggede gren er blevet brugt som slagvåben »
(c'est å dire :« la branche coupee, droite et fortement munie de piquants
etait une arme dont on se servait pour frapper »). En fait, le nom slån
est certainement un nom de plante non compose et trås ancien (vieux
suedois slaan, vieux danois sloon, haut allemand ancien sldha, germanique
slå). Dans les mota conaposes cites ci-dessus, torn etc. doit ötre compris
comme addition epexegetique. Cf. le mot danois elmetrce au lieu de elm
(orme), le mot norvegien istervier (vier <vieux norvegien viäir 'vide' (fran9ais osier)) au lieu de ister, le mot suedois starrgräs au lieu de starr (carex).
On peut ainsi foT muler des objections contre certaines explications de
noms dans le dictionnaire ODP, majs on doit plutet etre reconnaissant
l'editeur de s'etre charge egalennent de la tåche laborieuse d'etayer ce
dictionnaire par des apports etymologiques, dictionnaire remarquable par
sa richesse en renseignements precieux de toutes sortes concernant les
noms danois des plantes.
Sigurd Fries
Harry Ståhl, Om Rättviks ortnamn och gårdsnamn (i Rättvik, del III,
Västerås 1959).
I den före jul 1959 utkomna del av Rättviks brett upplagda sockenhistorik, som märkts med siffran III och betitlats Folkligt kulturliv och
Organisationer, ingår bl. a. två uppsatser av docent Harry Ståhl: »Om
Rättviks ortnamn» och »Om gårdsnamnen», båda av stort intresse.
Harry Ståhl har genom sin utbildning och sin erfarenhet på ortnamns17 — 59153029 Svenska Landsmål 1960
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och personnamnsområdet utmärkta förutsättningar att behandla namnförhållanden av här ifrågavarande slag, även om han ej själv gjort uppteckningar just i Rättviksorten. Hans tjänsteställning i Svenska ortnamnsarkivet, Uppsala, ger honom också omedelbar tillgång till detta arkivs
samlingar, som utom uppteckningar av topografiska namn och dialektord även omfattar excerpter ur diplomatarier och andra tryckta eller
otryckta källor. Ståhl har under årens lopp hunnit medverka i åtskilliga
sockenmonografier och bygdeskildringar och framträder nu som rutinerad ortnamnsredovisare.
Allmänt sett får man också som väntat ett mycket gott intryck av
Ståhls bidrag i denna Rättviksbok, och särskilt värdefull finner jag den
mindre uppsatsen om socknens gårdsnamn, där författaren kunnat göra
de största självständiga insatserna. Det är den som här närmast skall
uppmärksammas.
Dalarnas gårdsnamn har visserligen förut uppmärksammats både i
specialuppsatser — varav en av H. Ståhl — och i samband med personnamns- och ortnamnsundersökningar, men redogörelsen för Rättviks gårds namnsförhållanden torde vara, om ej den fylligaste så dock den översiktligaste rörande en enskild Dalabygd, historiskt sett, som vi hittills fått.
Som stomme och underlag för sin framställning har Ståhl här haft att
tillgå dels en av teol. lic. Lennart Åkerlund utarbetad förteckning över
de i kyrkböckerna från 1900-talets början upptagna gårdsnamnen och dels
material ur mina och andras för Svenska ortnamnsarkivet gjorda uppteckningar från Rättviksbygden.
Bland denna bygds gårdsnamn kan urskiljas flera olika huvudgrupper:
sådana som består av dopnamn, öknamn, soldatnamn och yrkesnamn
e. d., och sådana som anger härstamning från en annan gård, by, socken osv. Som ett par märkligare fall hörande till den förstnämnda gruppen må här anföras Ablus och Vilkens, det förra av ett äldre kvinnonamn
Abluna (eller Apelun — min anm.) återgående på helgonnamnet Appollonia, det senare av ett från lågtyskt Willeken härstammande äldre mansnamn.
En framträdande och rätt talrik grupp utgör de gårdsnamn som är
sammansatta av dopnamn och farsnamn, med ordinära exempel i Erikers, Per jons och Permais in. fl. Emellertid visar sig förleden i många hithörande fall reducerad på ett eller annat sätt, ex. Mårthans 'Mårten Hanssons', Frans av Per-Hans 'Per Hanssons', Kandera av Erik-Anders och
Sens av Mats-Eriks eller Hans-Eriks. Av den sistnämnda typen, där av
förleden (dopnamnet) endast -s kvarstår, redovisas åtskilliga intressanta,
för en främling egendomligt klingande benämningsfall. Naturligtvis saknas här ej heller den i Dalarna överhuvud rätt vanliga typen med öknamnsartad adjektivisk bestämning framför dopnamnet, ex. Lisserkers,
Lisselhans (Lisslans), Storhans och Storollas. Vidare ges exempel på sekundärt sammansatta gårdsnamn, dvs, sådana som bildats genom kom.

LITTERATUR

261

bination av ett äldre enkelt gårdsnamn (av ett eller annat slag) och ett
dopnamn, ex. Snisjones och Tåppollas, Bältnis 'Bältar-Nils' och Värpers
'Verk(mäster) -Pors'.
Det finns ju överhuvud mycket gemensamt i Dalabygdernas gärdsnamnsbestånd, och en hel del av de i Ståhls uppsats framhållna och behandlade namnen kan av infött dalfolk och andra bygdekännare direkt
identifieras med motsvarigheter utanför Rättvik. Detta gäller ej bara dopnamns- och öknamnsgrupperna utan även övriga. Bland de på soldatnamn
och yrkesbeteckningar bildade gårdsnamnen igenkänns sålunda som mer
eller mindre vanliga t. ex. Blank, Blixt, Flink, Homman (av hovman
'ryttarsoldat'), Hök, Lärk, Skarp och Tysk resp. Bälter (av bältare 'bältmakare'), Klockar, Laggar (av laggare 'laggkärlsmakare, tunnbindare'),
Skinnar (av skinnare 'skinnskräddare') och Skommar 'skomakar-', medan t. ex. Blylods och Friskopp (båda av soldatnamn) resp. Domar och
Verkmäster (egentl. 'skråf4fireståndare, ålderman') torde höra till de mer
exklusivt rättvikska eller i varje fall mindre spridda. Av dem som anger
härstamning är t. ex. Sold 'Sollerö-' känt från flera bygder (bl. a. Mora
och Orsa — jämför även det likbetydande älvdalska Solder, Sålder), medan Tin 'från Tina by' och Utbys naturligt nog har sin användning begränsad till Rättviksbygden. Fall som Hot (av hot 'mindre höjd'), Ris,
Täpp med syftning på boplatsförhållanden o. d. hör slutligen också till
de inom Dalarna mer allmänna typerna.
Givetvis skulle det ha blivit för =ständigt att i en sockenmonografisk uppsats som den här ifrågavarande i större utsträckning anställa
jämförelser med förhållandena i andra Dalabygder, men några påpekanden av överensstämmelser eller skiljaktigheter skulle nog ha varit av intresse, exempelvis i ett avslutande stycke. Likaså kunde några exempel
ha lämnats på gårdsnamnens mycket rika användning som särskiljande
bestämning i ägonamn och smärre naturnamn. En del sådana finner man
nu annars i Ståhls uppsats om Rättviks ortnamn. Här må i detta sammanhang ytterligare anmärkas följande.
Namnet Brask, som man erinrar sig också från Mora och Svärdsjö, är
som ursprungligt soldatnamn säkerligen bildat på det inhemska verbet
braska 'ståta, pråla' (jfr ovansiljansmålens braskkulla= nedansilj. brudpiga 'brudtärna') och kan som öknamnsartat sammanställas med det
från Sollerön kända äldre personbinamnet Bram, nu gårdsn. Bråmå (dvs..
Brama, gen. pl.), till verbet sv. och no. dial. brama 'stoltsera, pråla'.
Till rättviksnamnet Jox Vakops', som med skrivningen Jacks kännea
även från Enviken, föreligger en intressant synonym i det från Leksand
härstammande familjenamnet Jobs, äldre gårdsnamn (jfr ortn. Jobsarba
'Jobsarva-' inom nuvarande Siljansnäs socken), vilket närmast återgår
på kortformen Jåp fornsv. Iap av samma bibliska mansnamn Jakob.
Det ovan anförda rättvikska Ablus kan beläggas som ortnamnsingrediens i fallet Abluskällan (kAlguts- eller Abluskällan>> Arosenius Beskrifn..
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sid. 17), namn på en gammal hälsokälla i Lerdalstrakten, vilket Arosenius vill förklara ur latinets ab/uo 'två, rena'. Med Rättviks Ablus kan
jämföras det från samma dopnamn utgående Aplonås (ex. »Aplonos Anna»
på ett gravkors omkr. 1863), vilket kännes från Mora socken.
Landbo, av fornsv. lanclboe 'arrendator, torpare', bör som gårdsnamn
ha haft sin motsvarighet också inom Leksands socken, att döma av lokalitetsnamn som Landbottikten och Landboviken (åker i N. Lindberg resp.
vik av sjön Snesen); jfr f. ö. även bynamnet Landbobyn i södra Venjan,
varom närmare i min ortnamnsredogörelse i »Venjans socken 350 år».
Namnet »Bleck° (Bleckur)» menas av Ståhl vara en form av ett gammalt soldatnamn Bleckhorn med dialektal form Bleckurn, vars existens
dock icke i uppsatsen påvisas. Formerna Blecko och Bleckur måste särhållas. Det förra uttalas genuint blökå- eller (mindre vanl.) blöka- liksom
förleden i ortnamnet Bleckviken (sydlig vik av sjön Ljugaren) och hänför sig till Rättviksbyn Blecket; jfr blökå- el. hlökafölk 'folk från Blecket'
ävensom börd- el. båråkar 'person från Bom' i samma socken. Beträffande
namnformen Bleckur antyder dåv. doc. H. Geijer i en uppteckning från
1911 möjligheten att den kunde vara uppkommen ur Bleck-Ur: Bleckurgården »en Ur-gård i Blecket». Liknande förklaring skulle emellertid knappast låta sig tillämpas i fråga om ett annat namn på -ur, Kallur, som
kännes från Rättvik och Boda. Man kan då i stället hänvisa till att gärdsnamn på -ur är vanliga i Orsaområdet, där de ursprungligen är genitiver av kvinnonamn på -a (ex. Agdur, Burtur 'Bertas el. Britas', Gretur
osv.). Och ett Kallur med härkomst från Orsa eller Ore, Rättviks gamla
gränsbygd i norr, skulle kunna förstås som genitivform av kvinnonamnet
Karla med rl assimilerat till // på för Ovansiljansmålen normalt vis (jfr
kall 'karl').
Fastän Ståhls uppsats som ovan antytts är ganska fyllig, saknas där
ändå en del namn som veterligen varit i bruk ännu på 1920- och 1930talen och förmodligen merendels är så allt fortfarande, ex.: Bolyck (Bollek), Dyrsineds, det nyssnämnda Kallur, Kox, Slåns, Spengs (väl av -8Bengts), Torrångs, Une/vars. Flera av dessa finns angivna hos Forsslund,
Med Dalälven från källorna till havet, del 1:8 ( =Rättviksboken), vilket
arbete nog hade förtjänat att excerpera.s. Någon beläggform för ett eller
annat äldre namn kunde också ha hittats i min uppsats om Dalarnas äldsta domböcker, i Västmanlands-Dala nations skriftserie IV (1933), sålunda t. ex. »lekar mas» 1599 Rättv. Gårdsnamnet Lekar kännes också från
Moraområdet, jfr ortn. Leker-Pers rod 'Lekar Pers röjning' i Isundatrakten. Det gamla ordet lekare, som här ingår, avsåg 'spelare, spelman, gycklare' (jfr harpolekare 'harpspelare' i Rydbergs Vapensmeden med 1500talsmotiv).
Vid sin förklaring till rättviksnamnet Mases kunde Ståhl också ha noterat, att jag i samma arbete — oberoende av 0. Bannbers — framställt
meningen att det är den redan vid nyare tidens början vanliga dalska
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namnformen 1VIct8 för 'Mats' som givit upphov till det öknamnsartade
ordet mas = dalkarl och att E. Hellquists förklaring av detta ord i Svensk
etymologisk ordbok torde vara felaktig.
Beträffande användningen överhuvud av s. k. »gårdsnamn» i äldre och
nyare tid får till Ståhls framställning anmärkas följande. Där säges sid.
80, att användningen i skrift av dylika prefixartade namn synes ha börjat under 1500-talet men att »vi har anledning tro att bruket av framförställt gårdsnamn i dagligt tal praktiserats redan under medeltiden».
I själva verket kan denna benämningstyp spåras tillbaka till medeltid, åtminstone vad beträffar övre Dalarna. När det i ett diplom från
1484 (Diplomatarium Dalekarlicurn 2 sid. 19 orig.) talas om »eth arff som
heter sendhardz arff vedh Hindha och Womes j Bons sextung, som var
fullith epter Hardh Nielsson» och i samma diplom upplyses att denne
Hards farfar hetat Onder, så har man skäl räkna med att Ond (dial. Änd)
'öjvind' här i Indor by av dåvarande Mora — nu Våmhus — socken
varit på väg att bli gårdsnamn-släktnamn under den närmast föregående
tiden. Dopnamnsfölj den i släkten hade tydligen varit Ond(er), •Niels,
Hardh(er); Änd-Hardh var den folkliga motsvarigheten till skriftligt Hardh
Nielsson, och även fadern Niels kan antagas i dagligt tal ha kallats med
binamnet Ond (Änd), alltså Änd-Niels. — Beläggstället är utomordentligt intressant och betydelsefullt också för frågan om förhållandet mellan gårdsnamn och ortnamn på -arv(et). Jämför att på Sollerön jämte
gård- (gårdklase-) eller bynamnet Amundsarvet, som kännes från 1500talet men på senare tid ej begagnats, har levat och alltjämt kvarlever
det likaså gamla gårdsnamnet Amunds, nu uttalat och skrivet Amus.
I fråga om gårdsnamnens spridning kan slutligen förtjäna anmärkas
att det i närliggande delar av mot Dalarna gränsande landskap och särskilt i Hälsingland förekommer eller har förekommit namn av liknande
typer som de dalska, alltså ej endast på dopnamn bildade, även om de
där inte tycks ha fått någon genomförd skriftlig användning. Ända nerifrån Uppland känner vi t. ex. spelmansnamnen Hjort-Anders Olsson och
Gås-Anders (från Björklinge), båda omtalade i en och samma spalt i Upsala Nya Tidning under år 1950. På vissa håll i och utanför Dalarna,
åtminstone området Älvdalen-Våmhus-Orsa-Ore-Boda-Alfta, brukas av
»gårdsnamn» en särskild form på -a till att beteckna släktens gård eller
boplats — se min framställning i Svenska Landsmål 1950 sid. 212; men
denna differentiering av går ds namn (släktnamn) och går dn am n,
vilken har sitt centrum i Orsa med till ortnamn där stadgade fall som
Bogga och Trunna, har tydligen endast nått den del av det gamla Rättviksområdet som omfattas av nuvarande Boda socken. Den omnämnas
ej alls i Ståhls uppsats, som ju ej heller ger sig ut för att gälla mer än
nuvarande Rättviks socken.
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.1Usunt
M. Bror Lindén fait le compte rendu d'un exposé du docent Harry
SON sur les noms de fermes dans la commune de Rättvik en Dalkarlie
(dans « Rättvik », tome III, 1959). Cette sorte de noms de fermes priv6es
d'un village se forment dans cette commune, comme d'ailleurs dans les
autres communes de la Dal6carlie, par une composition avec le nom de
bapt6me ou le nom du p6re d'une part, avec des noms de m6tier, des
surnoms, des allusions å l'origine, etc., d'autre part. Le critique fait
remarquer que l'expos6 de Ståhl est assez nourri, cependant qu'il no fait
pas nnention de plusiems noms certainement en usage jusqu'en 19201930. En outre, le critique estime que certaines comparaisons auraient
di åtra faites, non seulement entre la collection de noms de ee type å
Rättvik m6me, majs aussi avec d'autres lieux l'int6rieur et å l'ext6rieur
de la Dal6carlie. Le critique convient cependant, du manque de place
dans l'expos6 de Ståhl pour se hyror å de telles comparaisons.
Bror Lindén
C.-M. Bergstrand, Gammalt från Kind. Folkminnen från Kinds härad
i Västergötland upptecknade och utgivna av Carl-Martin Bergstrand.
194 + 190 sid. Gumvpert8 förlag, Göteborg. Så//le 1959-1960.
0.-M. Bergstrand, Livet i Mark på 1700-talet. I, 182 sid. AB Akademiförlaget — Guimperts, Göteborg. Säffle 1960.
De tvenne volymerna Gammalt från Kind innehålla, som underrubriken angiver, folkminnen upptecknade inom detta härad och utgöra de
två första delarna i en serie, som kommer att avslutas med en tredje del.
Materialet är som i Bergstrands många övriga utgåvor av folkminnen
från Västersverige hämtat ur samlingarna i Institutet för follmainnesforskning vid Göteborgs högskola.
Utgivningsprincipen följer dock denna gång i viss mån nya riktlinjer.
I sina tidigare böcker har Bergstrand landskapsvis samlat vissa grupper
av folkminnen, som t. ex. sägner eller folklig sjukdomsbot, eller lämnat
provkartor på varjehanda folkminnen, varvid han hämtat stoffet från
samlingar hopbragta av ett flertal upptecknare. I böckerna om Kind
har han däremot redovisat ett härads folkminnen så som de utformats
genom en enda upptecknares verksamhet, nämligen utgivarens egen.
Metoden synes anmälaren vara ej endast försvarlig utan även, när den
som här kan konsekvent tillämpas, i många stycken såväl prisvärd som
nyttig. Den ger nämligen i ett fall som detta en ganska allsidig orientering
i den folkminnesskatt som rymmes inom ett härad, som alltsedan äldsta
tider utgjort en gränsbygd och i så måtto är av speciellt intresse för folk-
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livsforskaren. Häradet utgör också en administrativ enhet av lämplig
omfattning för att medge ett tillräckligt stort urval men samtidigt göra
detta konsekventare till följd av det samlade stoffets större uniformitet
och relativt begränsade omfång. Men till detta bidrager också i hög grad
att materialet bragts tillhopa av en och samme upptecknare. Det har
härigenom fått en enhetlighet i formen som man annars saknar i folkminnessamlingar, där man i stället är van att firma en brokig blandning
av uppteckningssätt. För uppteckningarnas kvalitet borgar upptecknarens namn. Det bör i detta sammanhang erinras om, att Bergstrand
själv står som nummer två i raden av de stora västsvenska upptecknarna. Han har utfört ett aktningsvärt arbete i fältet från och med år
1926 och allt framgent, även sedan han 1932 inträtt som arkivarie och
insamlingsledare vid Västsvenska folkmirmesarkivet. Huvuddelen av de
uppteckningar som presenterats i de tvenne volymerna från Kind, har
han samlat under tiden före 1936 — han började f. ö. sin uppteckningsverksamhet just i Kind — och de innehålla därför uppgifter av den ålder
och genuina art som numera svårligen står att firma i fältet. Av hans
sagesmän, som ordentligt redovisas för varje uppteckning, äro några
födda på 1830-talet och de flesta mellan åren 1845 och 1860, varför alla
kunna sägas höra till de generationer av sagesmän, som lämnat folkminnesarkivens viktigaste traditionsmaterial.
Att sagesmännens uppgifter äro redigt och klart återgivna behöver
knappast påpekas. Formen kan ibland kanske förefalla knapp och koncentrerad, men den åsidosätter näppeligen något väsentligt ifråga om
innehållet. Beläggens detaljer bli därjämte vid en sådan metod vida tillförlitligare än de uppteckningar, där de primära annotationerna utfyllts
till ledigare text ur upptecknarens egen fatabur. Bergstrand gör inga
kommentarer till materialet, refererar det heller aldrig utan låter sagesmännen själva komma till tals, i det att uppteckningarna återgivas i
deras autentiska skick. Materialet är ordnat ämnesvis i smärre kapitel. I
den första delen äro sålunda samlade ämnen, som företrädesvis behandla
folklig sjukdomsbot, kloka och trolldom — däribland ett långt kapitel
om den beryktade Fin i Tvärred —, äldre jordbruk och dithörande arbetsliv, husdjursskötsel och husdjurens sjukdomar, jakt och fiske samt
födelse och dop. Den andra delen behandlar livets och årets högtider,
naturfenomen — huvudsakligen de celesta — samt i mindre utsträckning kampen mot vilddjuren och husliga arbeten. Då nästa del skall innehålla sagor, sägner, visor, ramsor, gåtor och ordstäv, kommer sålunda
folkminnena i Kind av allt att döma att bli ganska allsidigt representerade i Bergstrands utgåvor.
Bägge de nu utgivna delarna ha försetts med sakregister och ordlista,
varigenom deras användbarhet som källskrifter i hög grad ökats. Här
skulle dock möjligen en och annan utförligare upplysning ha varit av
värde. Sålunda hade någon uppgift ur kyrkböckerna om den ovannämnde
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Fin i Tvärred varit önskvärd, i varje fall hans födelse- och dödsår, då
sagesmännens upplysningar om hans härkomst och levnadsdata äro relativt oklara. Likaledes torde den icke dialektkunnige ibland vilja efterlysa förklaringar av besvärligare dialektord. Det är sålunda exempelvis
icke lätt för andra än västgötar att inse, att med ordet tju8 (ur språklig
synpunkt hellre skrivet kf us) avses den ena delen av en tvådelad börda,
t. ex. en säck, vars innehåll fördelas i tvenne hälfter, så att den lätt kan
bäras över axeln eller armen. Likaså kan mången vilja ha närmare upplysning om innebörden av ord som knofipulver, mulanaver, skonken, deism
m. fl. Detta är dock — det må sägas — fråga om rena undantagsfall; i
allmänhet äro svårförståeliga dialektord förklarade i själva uppteckningarna eller också framgår deras innebörd av redogörelsen i dessa.
Med Livet i Mark på 1700-talet fortsätter Bergstrand en annan värdefull utgivningsuppgift, nämligen att belysa gångna tiders folkliv med
tillhjälp av domböckernas material. Den som något sysslat med arkivalier av denna art, känner väl till, att de innehålla ovärderliga upplysningar ej blott för olika bygders historia utan även för kulturhistorisk forskning över huvud. Men han har även fått erfara, hur tidsödande,
ofta föga lönsamt och i många stycken rentav tröstlöst det är att
söka hitta material i domböckerna inom ett visst ämne, som han för
tillfället behöver äldre belägg till. Med utgåvor som denna och tidigare
liknande har Bergstrand bidragit till att minska detta mödosamma
förberedande arbete, åtminstone vad beträffar hans hemprovins Västergötland.
Det mångskiftande materialet har ordnats efter liknande principer
som i folkmirmesutgåvoma. I drygt ett 40-tal mindre kapitel behandlas
sålunda jordbruket och boskapsskötseln, kampen mot rovdjuren, tjänstefolkets villkor, vandrare och lösfolk, knektar och krigstidens spär i
bygdens liv och mycket annat. Utförliga namn- och sakregister lämna
god hjälp vid sökandet efter speciella detaljer. Kommentarerna till materialet äro kortfattade och i allmänhet begränsade till smärre sakliga
upplysningar. Vidlyftigare sammanhang i protokollen refereras; endast
viktigare partier, korta notiser o. dyl. återges ordagrant om ock med
moderniserad ortografi. Genom denna metod vinnes naturligtvis ökat
utrymme och mera läsbar text, men den kräver gott omdöme av utgivaren beträffande urvalet och klar blick för det värdefulla och väsentliga.
Såvitt man utan tillgång till domböckerna kan bedöma, har Bergstrand
lyckats väl i dessa avseenden. Urvalet synes vara omsorgsfullt och pietetsfullt gjort och där uteslutningar och nedskärningar företagits, förefalla de av referaten att döma endast gälla oväsentligheter, som troligen
skulle ha ökat bokens omfång utan att ge några omistliga bidrag till
framställningen. Det enda fall, där anmälaren för sin del noterat önskemål om en mera detaljerad redogörelse, gäller kapitlet om bylivet. De
byordningar, summa sju stycken, som där anföras, äro av såpass stort

LITTERATUR

267

allmänt intresse, att de gott kunnat refereras ännu utförligare än vad
som skett.
Med den föreliggande första delen har emellertid Bergstrand åstadkommit en materialsamling, som ger en mångsidig och fyllig bild av livet
i Mark förr i tiden, men även lämnat ett gott prov på vad domböckerna
ha att ge. Dess användbarhet vid hembygdsstudiet är obestridligt, men
den innehåller även åtskilligt av allmännare intresse, framför allt för
folklivsforskningen, ibland t. o. m. i så speciella spörsmål som bedömandet av en seds ålder och tidigare utbredning. För denna disciplin torde
dock ännu värdefullare belägg vara att vänta i arbetets nästa del, som
avser att bl. a. behandla avsnitt som bröllop, begravning, julfirande
m. m.
I sitt företal uttrycker Bergstrand ett önskemål om, att någon framdeles borde fortsätta utgivandet fram genom 1800-talet. Denna uppfattning vill emellertid anmälaren icke oreserverat biträda. Härvidlag torde
det vara vida ändamålsenligare att i första hand låta århundradets folkliga kultur belysas genom utgåvor av de värdefulla traditionsuppteckningar, som finnas i Västsvenska folkminnesarkivets samlingar, än att
ge sig i kast med det mycket omfångsrika men ensidigare domboksmaterialet. I stället vore det en önskvärd uppgift, om någon ville gå bakåt i
tiden och fånga in, vad domböckerna förtälja om 1600-talets folkliv i
bygden. Hur ett dylikt företag skulle ställa sig beträffande Mark, vågar
anmälaren icke yttra sig om, då han icke närmare känner till detta härads domböcker, men det synes i allmänhet icke innebära något över
hövan drygt arbete och ger ändock ej sällan ett ganska gott utbyte i
form av många värdefulla tidiga belägg för intressanta drag i folkets tro,
sed och livsföring.
Den angelägna uppgiften att göra Västsvenska folkminnesarkivets
uppteckningar och domböckernas bilder ur äldre tiders folkliv lättare
tillgängliga för lekmän och forskare, som Bergstrand med dessa trenne
volymer har fortsatt, är ett lovvärt företag, som förtjänar uppmuntran
och allt stöd. Det vore önskvärt, att detta kunde ske genom spridning
av hans böcker även utanför fackmännens krets. Härför borde det synnerligen facila priset av endast 10 kronor för häftat exemplar vara en
god borgen.

Rsunze
C.-M. Bergstrand, « Gammalt från Kind », Evocation de la vie d'autrefois Kind, tome I et tome II, (1959-1960). Ce livre contient des notes
prises par l'auteur lui-måme sur les souvenirs populaires dans le canton
de Mark en Vestrogothie et faites, en majeure partie, de 1930 ä, 1940.
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Dans son livre » La vie 6 Mark au XVIIIieme si6cle », tome I, (1960), il
met en lumikre la vie populaire du XVIIIikme silhcle dans la m6me region
par des extraits de registres de tribunaux. Ces deux publications constituent des collections de mat6riel folklorique d'une tr6s grande valeur
pour les chercheurs travaillant sur le folklore d'autrefois et pour l'histoire
de la civilisation.
Richard Broberg

Undersökning av svenska dialekter och folkminnen
1958/59
Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala
Årsberättelse för budgetåret 1958/59
AV

DAG STRÖMBÄCK

och FOLKE HEDBLOM

I. översikt över ekonomi, förvaltning och personal
Arkivets stat för budgetåret 1958/59 fastställdes genom k. brev den
16/5 1958. Anslagens belopp och fördelning på skilda poster framgå av
statsliggaren för nämnda år s. 598 f.
Anslagsposten till avlöningar till icke-ordinarie personal har
höjts med 6 300 kronor till 222 000 kronor på grund av beslutade löneförstärkningar till statstjänstemännen samt löneklassuppflyttningar. Inom
anslaget till insamling och bearbetning av vetenskapligt material har posten till inlösen av samlingar ökats med 2 500 kronor. I övrigt
ha riksstatsanslagen varit oförändrade.
För biträdeshjälp vid utarbetandet av Dalmålsordbokens tryckmanuskript har arkivet även detta år från Kopparbergs läns landsting åtnjutit
ett anslag av 6 000 kronor.
Arkivets styrelse har under året haft oförändrad sammansättning.
Professor Å. HOLMBÄCK har varit ordförande, professor B. COLLINDER
vice ordförande, arkivchefen professor D. STRÖMBÄCK sekreterare och
överbibliotekarien T. KLEBERG skattmästare. övriga ledamöter ha varit
professorerna V. JANSSON, I. LUNDAHL, C.-A. MOBERG, I. MODER och
J. Sv no. Suppleanter ha varit professorerna V. SVANBERG och E.
LÖFSTEDT.
Förutvarande ledamoten av arkivets styrelse, f. överbibliotekarien
ANDERS GRAPE avled den 29/4 1959. Han tillhörde styrelsen åren 19281946 och var under samma tid dess skattmästare.
Arkivets fasta personal har utgjorts av:
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A. Arkivchef
Professorn i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristisk, vid Uppsala universitet fil. dr DAG STRÖMBÄCK.

B. Ordinarie tjänstemän
Kontorsbiträden i lönegrad Ao 5: fröken A.-L. BORG och fröken E. MASRELIEZ, förordnade som kontorist respektive arkivbiträde, se nedan.

C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ae 19
Förste arkivarier i lönegrad Ae 24: docenten fil. dr MANNE ERIKSSON,
arkivchefens ställföreträdare; fil. dr HERBERT GUSTAVSON, fil. dr FOLKE
HEDBLOM, föreståndare för fonågramavdelningen och fil.lic. RICHARD
BROBERG, föreståndare för folkminnesavdelningen (sedan 1/9 1958) och
expeditionen.
Arkivarier i lönegrad Ae 21: fil lic ERIK HOLMKVIST och fil. dr STIG
BJÖRKLUND (sedan 1/11 1958).

D. övrig icke-ordinarie personal
Arkivarier i lönegrad Ae 19: fil. dr STIG BJÖRKLUND (intill 1/11 1958)
och fil. lic. ÅSA NYMAN.
Kontorister i lönegrad Ae 9: fru DAGMAR HOLMKVIST och fröken
ANNA-LISA BORG.

Arkivbiträde i lönegrad Ae 7: fröken EvA. MASRELIEZ.
Kontorsbiträde i lönegrad Af 3: fröken ANu USEN.
En sedan 1/111958 vakant amanuensbefattning i Af 15—Ae 19 har enligt
styrelsens förordnande uppehållits av kand. JACOB JACOBSSON (lönegr.
Ag 13) under större delen av året. Under tiden 11/5-5/6 uppehölls tjänsten
av fil. kand. RUNE VÄSTERLUND.
Extra medarbetare: Fil. dr. HARALD GRuNnsTRöm har tjänstgjort
vid lapska undersökningen och läroverksadjunkten fil, lic. NILS TIBERG
har varit ledare för estlandssvenska undersökningen. Fru GERDA GRAPE
har tjänstgjort vid realkatalogen och dr. phil. OSKAR LOORITS har fortsatt
sitt arbete i samverkan med folkminnesavdelningen såsom innehavare
av stipendium för flyktingforskare. Han har under större delen av året
varit tjänstledig på grund av sjukdom. Fru MARGARErtiE NORMAK har
såsom av Arbetsmarknadsstyrelsen avlönad arkivarbetare utfört vissa
uppgifter såsom stämpling av arkivalier, uppordnande av äldre samlingar,
tidningsurklipp m.m.
För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under institutionens olika avdelningar.
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II. Samlingarnas tillväxt och andvändning
Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedanstående översikt:
lexikaliska ordsamlingar 222 bl.fol. och A4, 4 bl. 4:0 och 59.861
bl. 16:o.
texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnesuppteckningar, 414 bl.fol. och A4, 4 616 bl. 4:o, 114 bl. 8:o och 52 bl. 16:0.
grammatiska uppteckningar 140 bl. A4.
primäruppteckningar 30 häften.
teckningar, kartor (separata, utom de som ingå i löpande text)
102 bl., 11 häften teckn. och 22 kartor.
fotografier 87 st.
övriga manuskript 202 bl.fol., 74 bl. 4:o, 18 bl. 8:0 och 69 bl. i
växl. format.
Fonogramarkivet har under året tillförts 783 nya originalskivor
överförda från magnetofonband, flertalet med hastigheten 33 1/3 varv/
min. 268 band ha under året nyinspelats. För dublettserierna ha 47 skivor
kopierats och för utomstående institutioner (bl. a. Göteborg och Umeå)
och enskilda personer 210 skivor. Härtill kommer ett antal kopieringar
på band för arbetsbruk inom institutionen.
Referensbiblioteket har under året ökat med 874 nummer jämte
50 årsleveranser av tidskrifter och fortsättningsarbeten. Förvärvet har till
betydande del skett genom gåvor från författare samt byte med tidskriften
Svenska Landsmål och arkivets skriftserie.
Antalet besök av forskare ej tillhörande institutionens personal har
varit 3 560.
Lån av handskrifter och böcker inom staden ha beviljats i 43 fall, varvid
86 nr utlånats och utom staden i 66 fall, varvid 915 nr utlånats. Hela antalet utlånade volymer var således 1 001.

Arkivarbeten och materialbearbetning
Expeditionen har föreståtts av BROBERG. Under hans ledigheter eller
tjänsteresor har HEDBLOM övat tillsyn över expeditionens arbete. Detta
har liksom tidigare närmast letts av fru HOLMKVIST, som också svarat
för den centrala registreringen av inkomna samlingar samt assisterat
besökande forskare. 1 accessionskatalogen ha under året 420 nya enheter
införts. Dessa ha också antecknats i topografiska registret och personregistret, frågelistsvaren dessutom i frågelistregistret. ERIKSSON har katalogiserat inkommande litteratur. Hedblom har tjänstgjort som kassaförvaltare. Fröken BORG har haft bokförings- och kassaarbete, redovis-
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ningar och medelsrekvisitioner såsom sin huvuduppgift. Byråsekreterare
B. NORDENSKJÖLD har varit sakkunnig medhjälpare vid handläggningen
av personal-, löne- och bokföringsärenden. Fröken MASRELIEZ har förvaltat institutionens lager av böcker, kontorsmaterielm. m., fört inventarieliggaren, samt omhänderhaft distributionen av arkivets publikationer.
Hon har vidare svarat för utlåningen av material samt för stenografering
och maskinskrivning. Fröken USER har biträtt i skiftande kontorsgöromål.
— Friherrinnan RITA VON ESSEN har i samarbete med fru Holmkvist
fullbordat uppordningen av dr Erik Modins kulturhistoriska samlingar.
Förutvarande kontorsbiträdet fru CARIN HEDBLOM har tidvis deltagit i
expeditionens arbete.
Från expeditionen har under året avsänts 1147 brev och 976 andra
försändelser.
Ordregistret. Under ledning av doc. K.-H. DAHLSTEDT har fil. kand.
R. VÄSTERLUND excerperat för det ångermanländska registret, som ökat
med ca 2 950 bl. 16:o och vid årets utgång omfattade ca 21 750 bl. 16:o.
Om övriga ordregisterarbeten se nedan under Gotland och Värmland.
Sakregistret. Katalogiseringen av arkivets samlingar ur saksynpunkt
har fortsatts av fru GRAPE och fru HouvrkvisT. Katalogen har tillförts
ca 1 500 nya kort och omfattade vid årets slut ca 223 000 kort, hänvisningskort oräknade. I samband med en av BROBERG påbörjad allmän
översyn av katalogen har förteckningen över katalogsystemet utskrivits
på maskin i tre exemplar.
De språkliga landskapsundersökningarnas verksamhet har fortgått efter i huvudsak oförändrade riktlinjer.
Bohuslän. Fil.kand. S. HOLMQUIST har utskrivit en inspelning från
Skaftö sn.
Dalarne. Dalmålsundersökningen har letts av BJÖRKLUND, SOM i
första hand fortsatt utarbetandet av ordboksartiklar för Dalmålsordbokens tryckmanuskript. Han har under året utskrivit tryckfärdiga artiklar inom avsnittet snara f. — spilkum m., varigenom manuskriptet tillförts
ca 1 400 blad 4:o innehållande i runt tal 1 450 ordartiklar. Det omfattade
vid årets utgång ca 30 000 bl. 4:o. — I samband med detta arbete har
källmaterialet i kortordboken och sedessamlingarna granskats, varvid
konstaterade lakuner antecknats i frågeböcker för att senare efterfrågas
vid resor i övre Dalarne. Björklund har vidare lett och kontrollerat excerpisternas arbeten samt granskat allt inkommet kompletteringsmaterial
och övriga uppteckningar. I samband därmed har han fört korrespondens
med ortsmeddelare. Han har vidare genomgått och excerperat ordförrådet
i äldre dalmålskällor, utskrivit text från inspelningar i Älvdalens m.fl.
sur samt biträtt forskare och studenter med upplysningar om dalmål
och dalsk etnografi. Fil. dr ELLA ODSTEDT har såsom sakkunnig i fråga
om textil terminologi påbörjat en granskning av de ordboksartiklar som
röra textilier och klädedräkt. Som excerpister ha fru GUN BJÖRKLUND
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och fil, kand. GuNvoR HOLMKVIST tjänstgjort. Docent S. FRIES har utredigerat egna anteckningar från nedre Västerdalarne samt fortsatt granskningen av Ingvar Normans uppteckningar från Säters sn. De senare ha
under året ökat till inalles ca 19 000 bl. 16:o. Dalmålsordbokens kompletteringsregister ha ökat med 5 365 blad, och omfattade vid årsslutet
13 665 bl. 16:o. — Fil.mag. A. ROSTVIK har fortsatt sin utskrivning av
grammofonskivor från Envikens sn och fil. lic. Niss Hj. MATSSON har
transkriberat inspelningar av skinnarmål från Malungs an.
Dalsland. GUSTAVSON har utarbetat en förteckning över växtnamn
från landskapet, vilken senare använts som underlag för uppteckningar.
Skogvaktare N. WIRÉN, Daglösen, har fortsatt sin renskrivning och komplettering av f. landsantikvarien N. I. Svenssons uppteckningar. Redaktör
T. HEIMER, Ed, har börjat utredigera egna äldre uppteckningar från Vedbo
hd. Wirén och Heimer ha arbetat under BROBERGS ledning.
Gotland. I den i tidigare årsberättelser omnämnda laumålsordboken
har GUSTAVSON utskrivit partiet dräll — grus. Han har vidare slutfört
avskrivningen av folktro m. m. ur Jacob Karlssons brev till M. Klintberg
samt instruerat upptecknare och korresponderat med ortsmeddelare.
Fil. stud. INGER ERIKSSON har våren 1959 biträtt Gustavson vid ordnandet
av klintbergska samlingen.
Gästrikland. HEDBLOM har fortsatt sin utskrivning av grammofontexter från Valbo sn. Han har vidare i samverkan med fru OARIN HEDBLOM
skrivit uppslagsord på den stora ordsamling från Årsunda sn, som f.
läroverksadjunkten K. A. LUNDVIK, Stockholm, verksam som upptecknare
redan vid sekelskiftet, under året donerat till arkivet.
Härj e dalen. STRÖMBÄCK har fortsatt utredigeringen av egna ordsamlingar från Långå by i Hede sn och fil. dr. ELLA ODSTEDT har utskrivit
egna uppteckningar samt inspelningar från Bruksvallarna, Tännäs sn.
Jämtland. Doc. N. SimoNssoN har utskrivit inspelningar frän Offerdals sn och fil.stud. GUNNEL OLSSON från Aspå,s sn. Fil.lic. V. REINHAMMAR har utredigerat äldre uppteckningar av Lars Larsson i Trusta,
Rödöns sn, samt granskat inkomna samlingar.
Lappland. Arbetet på ett register till 0. P. Petterssons verk »Gamla
byar i Vilhelmina» har fortsatts av fil.kand. R. VÄSTERLUND under doc.
K.-H. Dahlstedts ledning.
Medelpad. Rektor A. HELLBOM, Stockholm, har fortsatt sitt arbete
på en ordbok över Njurundamålet och i samband därmed skrivit ut grammofoninspelningar från Njurunda och Selångers snr.
Norrbotten. Fru ANNA RöNNQvisT har fortsatt sin utredigering av
egna uppteckningar samt sin utskrivning av inspelningar frän Nederkalix sn.
Närke. BROBERG har fortsatt sitt arbete med organiserandet av uppteckningsverksamheten i landskapet och anskaffat nya ortsmeddelare.
Han har vidare med biträde av fru ULLA BROBERG för utgivning bearbetat
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en ordbok från Lerbäcks sn, skriven på 1840-talet av J. W Grill och förvarad i Nerikes fornminnesförenings arkiv. Se vidare nedan kap. IV
Resor.
S ö der manland. Fil. lic. R. OTTERBJöRK har fortsatt sin utredigering
av uppteckningar från Sorunda och Mellösa snr.
Uppland ERIKSSON har fortsatt sin utredigering av egna äldre uppteckningar från östervåla sn, varigenom ordsamlingen ökat med ca 3 000
bl. 16:o. I samarbete med lantbrukare E. Tapper har han vidare utredigerat ca 300 bl. 16:o från Åkerby och Börje snr. Med biträde av fil. stud.
KERSTIN SEGERBERG har Eriksson utskrivit uppslagsord på en del av de
samordnade uppländska ordssamlingarna. Han har vidare börjat utarbeta
ett register till förkortningarna i B. Hesselmans ordbok över uppländskan.
Värmland. BROBERG, SOM. den 1/9 1958 tillträdde föreståndarskapet
för folkminnesavdelningen, har sedan dess endast i begränsad omfattning
kunnat ägna sig åt Värmlandsundersökningen. Han har därvid fortsatt
arbetet på att bringa de äldre samlingarna i definitiv arkivrnässig ordning.
Undersökningens arbetsprogram är därmed såväl i fråga om materialinsamlingar i fältet som om den arkivtekniska behandlingen och uppställningen av samlingarna i allt väsentligt genomfört. Endast vissa kompletterande arbeten hållas fortfarande igång. — Arbetet på tryckmanuskriptet
till Dalby-ordboken har fortsatts av kand. J. JACOBSSON, SåSOM t.f.
amanuens vid arkivet sedan 1/11 1958. Dessförinnan bedrevs arbetet med
hjälp av bidrag från orten. Under året ha antalet ordartiklar ökat till
ca 8 200 och tryckmanuskriptet omfattade vid årsslutet ca 4 250 bl. 4:o.
Västerbotten. Samarbetet med den i Umeå verksamma Folkmålsoch folluninnesundersökningen i övre Norrland har fortgått liksom tidigare. Undersökningen som har sin lokal i Västerbottens läns Museum,
har föreståtts av landsantikvarie G. WESTIN med fil.mag. A. IVARSSON
som heltidsanställd arkivarie och doc. K.-H. DAHLSTEDT SOM vetenskaplig rådgivare. Undersökningens fältarbeten ha även detta år företrädesvis
inriktats på s. k. dämningsområden, där den äldre bebyggelsen drabbas
av vattenregleringar, särskilt i områdena kring Hornavan i Arjeplogs sn
och Porsi i Jokkmokks sn, där bl. a. bandinspelningar och uppteckningar
gjorts. Arkivarbetet har huvudsakligen bestått i utredigering av det i
fältet insamlade materialet. Inspelade texter från Ume landsförs. har
utskrivits av konservatorn vid Länsmuseet E. LARSSON.
Fil.stud. G. ESSNER har som seminarieuppgift utskrivit inspelad text
från Järns sn.
Västmanland. Läroverksadjunkt C.-G. PETTERSSON har fortsatt sin
utredigering av egna samlingar från Munktorps sn.
Ångermanland. Inkomna dialektuppteckningar ha granskats av
fil. dr. T. BIICHT, fil.dr. ELLA ODSTEDT, doc. K.-H. DAHLSTEDT och
HEDBLOM. En grammofoninspelning från Själevads sn har utskrivits av
fil.stud. Rirr BONNEDAHL.
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Östergötland. GUSTAVSON har granskat inkomna samlingar och renskrivit egna uppteckningar från Mjölby m.fl. snr. Fil.dr. F. TYDAN,
Halmstad, har fortsatt sin utredigering av egna äldre uppteckningar från
skilda socknar.
Estland och Gammalsvenskby. Undersökningen av de till Sverige
överflyttade estlandssvenskarnas språk och folkkultur har fortgått efter
samma riktlinjer som tidigare, under TIBERGS ledning. Fil.kand. ANNEMARIE CRONSTRÖM har periodvis fortsatt sitt arbete som assistent. Tiberg
har i kortordboken infört kompletterande anteckningar från sina resor
till estlandssvenska meddelare. Ordboken har ökat med ca 700 nya kort,
vartill kommer de belägg som införts på de äldre korten. Under året har
Tiberg utarbetat ett uppslagsregister till sina primäruppteckningar omfattande 13 500 blad 16:o. Korrekturarbetet på den av Tiberg och prof.
G. FRANZEN utarbetade publikationen om ortnamn och bebyggelse på
Runö har fortsatts, och tryckningen var i det närmaste avslutad vid
årets utgång.
Folkminnesavdelningen har sedan 1/9 1958 föreståtts av BROBERG,
som av K.Maj:t förordnats till innehavare av den efter framlidne professor
Å. Campbell lediga förste arkivarietjänsten. NYMAN, som sedan Campbells frånfälle tjänstgjort som t.f. föreståndare för avdelningen, har
ägnat större delen av sin arbetstid åt den fortsatta bearbetningen av
kommentar och kartor i den folkloristiska delen av verket Atlas över
svensk folkkultur. I viss omfattning har hon deltagit i insamlingsverksamheten, bl.a. genom granskning, korrespondens och instruktioner. De
löpande arbetena ha dock främst kommit att åvila Broberg, som bl.a.
granskat inkommande uppteckningar, fört korrespondens med ortsmeddelare, handlett besökande forskare och studerande i ämnet folklivsforskning, besvarat förfrågningar m. m. Avdelningen har vidare förberett en
intensifiering av insamlingsarbetet inom vissa landskap, under året företrädesvis Härjedalen, Dalsland och Närke (Broberg) samt Gotland (Nyman). Därvid ha — delvis under resor, varom se nedan — nya ortsmeddelare anskaffats och instruerats, varjämte samarbete inletts med
hembygdsvårdande institutioner och enskilda personer. Härvid åsyftas
bl.a. en central registrering vid arkivet av folkminnessamlingar hos
museer, hembygdsföreningar, privatpersoner m.fl. — Under året ha 25
upptecknare varit i aktiv verksamhet, varav ett tiotal nya. De till avdelningen inlämnade uppteckningarna representerade ca 85 socknar och
omfattade 3 143 blad, mestadels i 4:o-format jämte teckningar, fotografier m.m.
Om fru GRAPES och fru HOLMKVISTS arbete vid sakregistret se ovan.
Fonogramavdelningen har föreståtts av HEDBLOM med ingeniör
T. ORDAUS som teknisk assistent. Den senare har omhänderhaft avdelningens apparatutrustning och inspelningsbil, utfört inspelningar, överföringar mellan ljudband och skivor, kopieringar samt underhålls- och
18 — 59153029 Svenska Landsmål 1960
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reparationsarbeten. Han har också deltagit i de flesta inspelningsresorna
samt katalogiserat band och skivor.
Resorna med inspelningsbilen ha gällt landskapen Norrbotten, Västerbotten, Medelpad, Dalarne, Uppland, Södermanland, Östergötland, Värmland, Dalsland, Bohuslän, Västergötland och Småland. Se vidare kap.
IV Resor.
Arkivarbetet under vintermånaderna har främst omfattat genomspelning och sovring av det upptagna bandmaterialet (268 st. band om 1 200
fot) och upprättande av protokoll för dess överföring till grammofonskivor
(Hedblom) samt gravering av skivor (783 nya originalskivor) och preliminär katalogisering av skivor och band (Ord6us). Kontrollavlyssning
och överföring av band upptagna av andra institutioner (främst instituten i Göteborg och Umeå) eller enskilda personer har också utförts i
avsevärd omfattning, varvid i vissa fall kopior tagits för arkivets skivsamling. Utskrivningen av inspelade texter har fortsatts. En del av arbetet
har utförts som 3-betygsuppsatser eller 2-betygsuppgifter av studerande
i ämnet Nordiska språk, varvid enskild handledning givits av Hedblom.
Betydligt större är dock den textkvantitet som utskrivits utan samband
med undervisningen. Se härom ovan under de olika landskapen.
Avdelningens apparater, arbetsmetoder och samlingar ha demonstrerats
för 15 grupper studerande i Nordiska språk och 4 i Nordisk folklivsforskning, varvid Hedblom hållit orienterande anföranden. Dessutom har Nordiska seminariet i Uppsala under vårterminen hållit 7 sammanträden i
avdelningens lokal under ledning av prof. V. JANSSON och med Hedblom
som assistent. Studiebesök ha vidare gjorts av enskilda forskare från inoch utlandet. Antalet antecknade besök var 636.
Lapska avdelningen. Såsom redan i fjolårets arbetsberättelse omnämndes, utgavs första volymen av publikationsserien »Lapska sånger»
den 1 juli 1958. GRUNDSTRÖM har fortsatt sin bearbetning av de inspelade
lapska jojImingarna. Han har fortsatt arbetet med publiceringen av Lars
Levi Leestadius manuskript »Fragmenter i Lappska Mythologien» och
tryckningen därav har påbörjats. — Den i senaste årsberättelse omnämnda
lapska psalmboken, som redigerats av Grundström, har under året utkommit av trycket.
Utgivningsverksamheten. Av tidskriften Svenska Landsmål och
Svenskt Folkliv har utgivits årgång 1958 (h. 272 fr. början, 220 s.) med
bilagan »Livet i det gamla Överkalix. I: Fonetisk text» av Carin Pihl
(h. 273 fr. början, 80 s.). För årgångshäftet har ett anslag av 11 500 kr.
utgått ur Humanistiska fonden. För bilagan har doc. Pihl åtnjutit särskilda anslag ur samma fond.

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet
STRÖMBÄCK har under läsåret 1958/59 varit befriad från undervisning
och examination samt från arkivgöromålen — under höstterminen för

LANDSMÅLSARKIVETS I UPPSALA ÅRSBERÄTTELSE

1958-59

277

vetenskaplig forskning, under vårterminen för författande av lärobok.
Han har fortsatt utredigeringen av egna ordsamlingar från Härjedalen
samt för instruktion av ortsmeddelare besökt Bollnäs (se under Resor).
I juli 1958 besökte Strömbäck School of Scottish Studies i Edinburgh
och ledde där två seminarier rörande insamling av folktraditioner. Strömbäck har under året utgivit »Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv»
årg. 81, 1958, samt »Arv. Tidskrift för nordisk folkminnesforskning» vol.
14, 1958. Han har vidare publicerat följande minnesteckningar i K. Gustav
Adolfs Akademiens minnesbok 1942-1957: Åke Campbell, Herman Geijer,
Knut Liestel, Ejnar Munksgaard samt Ebbe Tuneld. I Arv 1958 har han
— förutom recensioner — publicerat »Nils Lid. In memoriam». Dessutom
har han i »Religion och Bibel» 1958 publicerat en undersökning »Den
första kyrkplatsen i sägen och folklig tro» samt varit medutgivare av
»Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid».
ERIKssoN har av Kanslern varit förordnad att under Strömbäcks ovannämnda tjänstledighet som vikarie uppehålla arkivchefsbefattningen.
Under året i övrigt har han liksom tidigare varit arkivchefens ställföreträdare. Han har handlagt löpande personal-, löne- och andra ärenden,
fört korrespondens och besvarat förfrågningar rörande arkivets samlingar,
särskilt från redaktionen av Svenska Akademiens ordbok i Lund. Han
har handlett besökande, instruerat upptecknare samt demonstrerat arkivet
och dess samlingar för 12 grupper studerande i Nordiska språk. Han har
varit institutionens bibliotekarie och svarat för inköp, katalogisering och
inbindning av litteratur samt bytesverksamheten. Såsom redaktionssekreterare i tidskriften Svenska Landsmål har han deltagit i utgivningen
av årgång 1958 och förberett utgivandet av årgång 1959. Om Erikssons
arbeten rörande Uppland se ovan. Han har vidare granskat t. f. amanuens
Jacobssons ordboksartiklar på avsnittet feigla — kil.
Eriksson har givit den sedvanliga kursen i landsmålskännedom vid
Stockholms Högskola om 10 timmar med 106 deltagare. Av trycket har
han under året utgivit uppsatsen »Tallen på torpet» (i Sv. Lm. 1958) samt
recensioner i Svenska Landsmål.
Om GUSTAVSONS arbete se ovan under Gotland och Östergötland. För
den av Kungl. Gustav Adolfs Akademien i samverkan med arkivet planerade dialektordboken har han kontrollerat excerpter ur tryckta arbeten
och ur vissa svar på arkivets frågelistor. Han har vidare excerperat växtnamn ur manuskript från Norrbotten och Västerbotten samt avskrivit
en räkenskapsbok från 1700-talet från Dalarne. Under året har han av
trycket utgivit »Gotländska sagor» av P. A. Säve. 11:2 (Svenska sagor
och sägner, utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 10:2) och (tillsammans med Å. Nyman) »Gotländska sägner» av P. A. Säve. I:1 (samma
serie 12:1).
HEDBLOM har liksom tidigare delat sin arbetstid mellan Fonogramavdelningen och arkivets ekonomiförvaltning samt andra administrativa
och allmänna uppgifter. Han har varit arkivets kassaförvaltare och burit
18* - 59153029
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ansvaret för bokföring, kassatjänst, redovisningar m. m. samt utarbetat
skrivelser och årsberättelse, deltagit i handläggningen av personal- och
förvaltningsärenden samt tidvis övat tillsyn över expeditionen. Han har
granskat uppteckningar och textutskrifter från skilda landskap och satt
uppslagsord på ordsamlingar från Gästrikland.
Vid sidan om tjänsten har Hedblom under höst- och vårterminerna vid
universitetet hållit kurs i landsmåls- och folkrninneskännedom (24 tim.),
biträtt vid de av prof. V. Jansson ledda seminarieövningarna i Fonogramavdelningen (14 tim.) och lett två seniinarieövningar (inom ämnet
Fonetik) vid Stockholms Högskola (4 tim.).
Under tiden 1-5 april gjorde Hedblom en resa till Minister i Westfalen,
Tyskland, på inbjudan av Deutsches Spracharchiv, för att med denna
institutions chef prof. E. Zwirner och åtta andra ledare av fonogramarkiv
från skilda länder överlägga om arbetsmetoder och om möjligheterna att
bilda en internationell fonogramarkiv-organisation, särskilt med tanke
på stöd åt inspelningsverksamheten bland språk och dialekter som genom
av kriget orsakade förhållanden stå i fara att förintas. För resan erhöll
han bidrag av K. Maj:t jämte medgivande att uppbära oavkortad lön.
Av trycket har Hedblom under året utgivit: »Gästriklands äldre bebyggelsenamn» Uppsala 1958 (213 s.; även i Från Gästrikland 1957-58),
»Recording in Dialect Investigation in Sweden» (i Phonetica 1959, Vol. 3,
No 2/3) samt (tillsammans med D. Strömbäck) »Landsmåls- och Folkminnesarkivets i Uppsala årsberättelse 1956/57» (i Sv. Lm. 1958).
BROBERG har, sedan han av K.Maj:t förordnats till förste arkivarie
från den 1/9 1958, varit föreståndare för Folkminnesavdelningen, varom
se ovan. Vid sidan av denna befattning har han under hela året varit
föreståndare för expeditionen och utfört vissa avslutande arbeten vid
Värmlandsundersökningen, vars ledare han varit sedan 1944. Inom expeditionen har han bl. a. fortsatt sin i fjolårets berättelse nämnda omordning
och nyuppställning av bibliotek och handskriftssamlingar. Han har liksom
tidigare varit arbetsledare för flyktingstipendiater och arkivarbetare. Om
Brobergs övriga arbeten, som även berört det språkliga insamlings- och
registreringsarbetet, se under Dalsland, Närke och Värmland. Vid sidan
av tjänsten har han förberett utgivning av J. W. Grills ovan nämnda ordbok och ett nyfunnet svar på Mannhardts frågelista jämte andra äldre
follaninnessamlingar samt fortsatt sitt arbete på källmaterial och manuskript till en avhandling om den finska kolonisationen i Sverige under
1500- och 1600-talen. --- Av trycket har han utgivit »Upptecknandet av
Närkes folkmål» (i Från Bergslag och Bondebygd 1958) samt minnesteckningen »Åke Campbell 1891-1957» (i Sv.. Lm 1958).
Om BJÖRKLUNDS arbete se ovan under Dalarne. Vid sidan av tjänsten
har han fortsatt att excerpera och bearbeta språket i äldre dalmålskällor.
På uppdrag av Evertsbergs kapellag i Älvdalens sn har han utarbetat en
framställning om Evertsbergs kapells historia och traditioner. Av trycket

LANDSMÅLSARKIVETS I UPPSALA ÅRSBERÄTTELSE 1958-59

279

har han utgivit »Dalmålsordboken 1958» och »Spjäl(d)borg, bråkmakare
i Ovansiljansmål» (i Dalarnas Hembygdsbok 1959).
Om NYMANS arbete vid Folkrninnesavdelningen se ovan. Vid sidan av
tjänsten har hon fortsatt sin bearbetning av färöiska folksagor. Av trycket
har hon (tillsammans med H. Gustavson) utgivit »Gotländska sägner upptecknade av P. A. Säve» I:1 Uppsala 1959 (Svenska sagor och sägner utg.
av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 12d).
Om TIBERGS arbete se ovan under Estland och Gammalsvenskby. Av
trycket har han utgivit minnesteckningen »Gideon Danell 21/8 1873-14/5
1957» (i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Minnesbok 1942-1957).
Om GRUNDSTRÖMS verksamhet se ovan under Lapska avdelningen.
Dr phil. 0. LOORITS har varit tjänstledig för sjukdom under större
delen av året. Under våren 1959 har han återupptagit redigeringen av
ord- och sakregistret till verket »Grundziige des estnischen Volksglaubens»
1-III. Det förelåg vid årets utgång i korrektur.

IV. Resor och uppteckningsarbeten
(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen)
Dalarne. Ing. T. Omates och intendent NIss Hj. MATSSON gjorde den
1/7-4/7 inspelningar av folkmål i Äppelbo sn samt i Malungs sn med
Coje kapellag. Under tiden 20/7-11/8 reste BJÖRKLUND i Älvdalens, Venjans, Solleröns, Mora, Orsa, Leksands och Siljansnäs snr för uppteckning
av dialekt. Doc. S. FRIES gjorde under juli språkliga uppteckningar i
Järna, Nås, Mockfjärds och Gagnefs snr. HEDBLOM besökte den 3/5-5/5
Falun och Leksand för överläggningar rörande planerade inspelningsarbeten. Ordeus fortsatte den 25/6-30/6 inspelningsarbetet i Dalarne med
upptagningar av dialekt i Sundborns och Envikens snr. Fil. kand. KERSTIN
FORSBERG har under året gjort uppteckningar rörande skrädderiyrket i
Falun.
Dalsland. I samarbete med Institutet för ortnamns- och dialektforskning i Göteborg gjorde ing. T. ORDÅUS och herr E. LARSSON, Ytterby,
upptagningar av dialekter och folkminnen i 17 snr i Valbo, Sundals och
Nordals bår. BROBERG besökte den 9/5-10/5 Dals-Ed för instruktion av
ortsmeddelare och genomgång av äldre folknainnessamlingar från nordvästra Dal. F. kyrkoherde I. MARKENDAHL har under en vecka i juni
gjort folkrninnesuppteckningar i Färgelanda sn.
Gotland. Fil. lic. I. OLSSON har under sommaren fortsatt sitt språkliga
uppteckningsarbete på Fårön. NYMAN reste den 18/5-28/5 i ett 10-tal
snr på mellersta Gotland för uppteckning av folkminnen och instruktion
av ortsmeddelare. GUSTAVSON gjorde den 28/6-30/6 uppteckningar av
folkmål och folkminnen i Lau och Närs snr.
Hälsingland. STRÖMBÄCK besökte den 30/4-1/5 Bollnäs för genomgång
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av ordsamlingar och instruktion av upptecknare. HEDBLOM instruerade
ortsmeddelare och gjorde inspelningar av dialekt i Norrala sn den 6/6-8/6.
BROBERG besökte den 10/6 Ytterhogdal för undersökning av möjligheterna
för planerade folkminnesuppteckningar.
Härjedalen. BROBERG och fil.dr ELLA ODS'FEDT reste under tiden
2/6-6/6 i Svegs, Lillhärdals, Linsälls, Tännäs och Funäsdalens snr för
organiserande av uppteckningsarbeten, instruktion av ortsmeddelare och
uppteckning av folkminnen. Odstedt fortsatte den 7/6-15/6 uppteckningsarbetet i Tännä,s och Funäsdalen. STRÖMBÄCK har (med sagesman frän
Långå by) under året fortsatt sina språkliga uppteckningar i Hede sn.
Jämtland. NYMAN besökte Östersund den 5/8 för genomgång av
museets folkminnessamlingar och BROBERG den 7/6-8/6 för överläggningar
om medhjälpare och sagesmän vid planerade upptecknings- och inspelningsarbeten i Jämtland och Härjedalen. Doc. N. SimoNssoN har under
sommaren gjort en ordsamling från Offerdals en och fil. kand. B. BENGTSSON har under året fortsatt sina orduppteckningar i Revsunds sn.
Lappland. I samband med resa i Norrbotten gjorde HEDBLOM och
fil. kand. E. WAHLBERG den 7/8 upptagning av finsk dialekt i Vittangi.
Fil.kand. R. VÄSTERLUND har under sommaren gjort resor i Vilhelmina
sn för upptagning av folkmål med bandspelare. — Nomadskolinspektören
doc. I. RUONG har under hösten 1958 gjort inspelningar och uppteckningar
av lapska dialekter och traditioner samt jojkning inom Arvidsjaurs, Arjeplogs och Jokkmokks snr. I mars 1959 spelade han in jojkning i Karesuando sn och i Gällivare av en sångare från Jokkmokk.
Medelpad. HEDBLOM gjorde den 30/7-31/7 inspelningar av dialekt i
Njurunda sn. BROBERG besökte den 10/6 Haverö sn för uppteckning av
folkminnen och anskaffande av sagesmän.
Norrbotten. HEDBLOM reste under tiden 3/8-6/8 och 8/8-14/8 i Nedertomeå, Övertorneå, Pajala, Korpilombolo, Tärendö, Karl-Gustavs och
Hietaniemi snr för inspelning av finsk dialekt och folktradition samt i
Nederkalix, Överluleå, Älvsbyns och Hortlax snr för motsvarande svenskspråkiga upptagningar. Han biträddes härvid på det finska språkområdet
av fil kand. E. WAHLBERG och i Nederkalix av fru ANNA RÖNNQVIST.
Fru Rönnqvist har under året fortsatt sina ordsamlingar från Nederkalix
sn och folkskollärare E. LUNDBERG sina orduppteckningar i Norrfjärdens
och Piteå snr.
Närke. BROBERG besökte den 29/9-3/10 Örebro och Edsbergs sn för
genomgång av folkminnessaardingar och överläggningar med hembygdsvårdande institutioner rörande planerade uppteckningsarbeten i Närke.
Den 13/1-16/1 höll han i Kumla en tredagars kurs för dialekt- och folkminnesupptecknare samt instruerade ortsmeddelare i Edsbergs sn. Under
tiden 24/4-26/4 och 15/5 instruerade han upptecknare samt gjorde upptagningar av folkminnen med bandspelare i Kumla, Hardemo, Hallsbergs
och Edsbergs snr. STRÖMBÄCK besökte den 10/6-11/6 Örebro för överlägg-
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ningar med representanter för Örebro läns landsting om anslag för dialektundersökningar i Närke.
Småland. Prof. I. MODER och ing. T. ORDAUS gjorde den 10/7-15/7
upptagningar av dialekter och folkminnen i Långemåla, Döderhults och
Misterhults snr. Herr G. SKOGSMARK har under året upptecknat folkminnen i Döderhults och Misterhults snr och fru ALMA Nrissox har fortsatt sina folleminnesuppteckningar i Döderhults och V. Torsås snr.
Södermanland. Fil.lic. R. OrrEonsönx och ing. T. ORDAUS gjorde
inspelningar av folkmål den 21/10-22/10 i Malmköping och Dunkers sn
samt den 10/6-11/6 i Aspö och Gryts snr. Otterbjörk har under året fortsatt sina språkliga uppteckningar i Sorunda sn.
Uppland. HEDBLOM och ing. T. ORDÅUS gjorde under medverkan av
kyrkoherde K.-A. GRANDIN, Roslagsbro, dialekt- och folkminnesinspelningar den 7/10, 8/10 och 16/10 i Estuna, Roslagsbro, Edsbro, Knutby
och Fosterna snr samt den 3/6 i Fastema sn och tillsammans med fil. kand.
E. WAHLBERG i Vaxholm. Doc. K.-H. DAHLSTEDT och ing. Ordeus gjorde
den 9/6 dialektupptagningar i Skuttunge sn. Fru E. Limeiroo har under
året upptecknat folkminnen i Börje, Bälinge, Vendela och Vittinge snr.
Värmland. BROBERG besökte den 17/1-19/1 Kristinehamn och Karlstad för instruktion av ortsmeddelare samt överläggningar om tillvaratagande av äldre samlingar från Karlskoga, Ransäters, Nyeds, Ekshäracls
m. fl. snr. Under tiden 27/4-8/5 reste han i Väse, Olseruds, Karlanda,
Älgå, Köla, Fryksände och Ostmarks snr för upptecknande av dialekter
och folkminnen, delvis med tillhjälp av bandspelare, samt överförde vid
besök i Karlstad och Kristinehamn ovannämnda äldre samlingar definitivt i arkivets ägo. Författaren L. BRODIN har under ett flertal resor gjort
uppteckningar av äldre arbetsliv i ett stort antal snr. Fil. stud. H. TonsTENSSON har under året gjort orduppteckningar i Ekshärads sn.
Västerbotten. HEDBLOM och intendent E. WESTERLUND, Skellefteå,
gjorde den 2/8 upptagningar av folkmål i Skellefteå sn. Den 1/8 och 15/8
hade Hedblom överläggningar i Umeå med landsantikvarie G. WESTIN
om gemensamma arbetsuppgifter i Västerbotten. Fil. stud. INGRID ÅSTRÖM
har under sommaren 1958 gjort uppteckningar med ledning av arkivets
frågelista om husdjursskötsel i Byske sn. STRÖMBÄCK besökte Umeå den
21/5-23/5 för sammanträde med styrelsen för Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre Norrland, varvid dess arbetsplaner och samarbete
med arkivet diskuterades.
Västergötland. Ing. T. ORDåUS och folkskollärare S. BENGTSSON,
Skövde, gjorde den 20/8-27/8 upptagningar av folkmål och folkminnen i
20 snr i Barne, Frökinds, Gudhems, Kinds, Kinne, Kåkinds, Marks, Skånings, Vadsbo, Vartofta, Vilske och Viste hdr. Den 13/5-14/5 gjorde
BROBERG och Bengtsson inspelningar av folkminnen med bandspelare i
Värsås, Lindärva och Gudhems snr.
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Västmanland. Fil.mag. C.-G. PETTERSSON har under sommaren fortsatt sitt språkliga uppteckningsarbete i Munktorps sn.
Ångermanland. Doc. K.-H. DAHLSTEDT instruerade den 8/7-9/7 dialektupptecknare i Edsele sn. BROBERG besökte den 8/6-9/6 ortsmeddelare
i Edsele sn och undersökte möjligheterna att erhålla ortsmeddelare och
sagesmän i Resele sn. Fil. dr ELLA ODSTEDT har under sommaren gjort
orduppteckningar i Arnäs sn.
Östergötland. Ing. T. ORDkUS och fil.mag. E. MELEFORS gjorde den
16/7-17/7 dialektinspelningar i Grebo, Ö. Tollstads, Åsbo och Åtvids snr.
GUSTAVSON upptecknade under tiden 11/9-20/9 folkmål och folkminnen
samt instruerade ortsmeddelare i Ö. Ryds och Björsäters snr. Under
samma resa sammanträffade han i Norrköping med f. lektor F. TYDÅN,
Halmstad, för överläggningar rörande dennes utredigering av sina språkliga samlingar från Östergötland. Läroverksadjunkt P. AGGEMARK har
under sommaren fortsatt sitt språkliga uppteclmingsarbete i Tjärstads,
St. Åby och Ödeshögs snr och fil, dr E. TÖRNQVIST har gjort dialektuppteckningar under resor på skilda håll i landskapet. Fil.mag. GUNILLA
LÖFFELBEIN har upptecknat folkminnen i Drothems och Konungsunds
snr.
E stlandssvenskarna. TIBERG har gjort 8 resor för uppteckningar
hos estlandssvenska meddelare bosatta i Stockholmstrakten.

Compte rendu
des recherches dirigges par les Archives d'Uppsala pendant les armees
d'excercice 1958-59. Par DAG STRÖMBÄCK et FOLKE HEDBLOM. I. Organisation, budget, direction et collaborateurs. II. Accroissements des archives et utilisation des collections. III. Travaux dans les archives, (Haboration des mat6riaux: 1. Aper9u OntSral; publications. 2. Travaux des
employf5s. IV. Voyages et enquiRes dans les provinces.

Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1958/59
AV SVEN BENSON

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 utgjorts av prof. K. G. LJUNGGREN, ordf., prof. SIGFRID SVENSSON, v. ordf.,
prof. em. ERIK ROOTH, prof. IVAR LiNnQuisT, överbibliotekarie KRISTER
GIEROW och arkivchefen SI= BENSON, sekreterare och skattmästare.
Suppleanter ha varit proff. ALBERT 'WIFSTRAND och OLOF ARNGART. Styrelsen har under året sammanträtt 3 gånger.
Till bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under arbetsåret ha följande belopp varit anvisade:
Grundlöner och arvoden åt icke-ordinarie personal
95 000
Rörligt tillägg ca
13 000
Omkostnader ca
5 500
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material 23 000

2. Personal och tjänstgöringsförhållanden
Institutionens fasta personal har under året utgjorts av doc., fil. dr
SVEN BENSON, arkivchef i Ae 26, fil. dr INGEMAR INGERS, arkivarie i Ag
23 (Ae 21), fil. lic. STEN-BERTIL VIDE, arkivarie i Ae 19, fru DAGMAR
HÄGG, kontorist i Ae 8 och fru BRITA VIDE, kontorsbiträde i Ae 5.
BENSON har under året lett och övervakat institutionens arbete samt
själv drivit insamlingen av dialektmaterial från delar av Småland, Blekinge och Öland. Han har därjämte fortsatt arbetet på Blekingsk ordbok
och Blekingska dialektstudier II samt vidtagit förarbeten för utgivande
av en ny dialektatlas över södra Sverige. Benson gav under tiden 1-16
april en offentlig kurs i landsmålsalfabet och uppteckningsteknik. Kursen
som omfattade 16 timmar och var speciellt tillrättalagd för studenter som
aspirera på högre betyg i nordiska språk, räknade 82 deltagare, av vaka
67 godkändes i det avslutande skriftliga provet.
Under tiden 18-23 aug. företog Benson en resa för inspelning av-dialekt
samt instruktion av meddelare i Halland och Småland. Därjämte besökte
han för samma ändamål olika orter i Skåne under sammanlagt sex dagar
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under hösten och vintern. Benson vistades 25-28 maj i Uppsala och Stockholm för kontakter med landsmåls- och ortnamnsarkiven i Uppsala samt.
Kungl. byggnadsstyrelsen, Rikets allmänna kartverk och vissa leverantörer i Stockholm. Den 29 maj besökte Benson Jönköping för demonstra tion av småländskt dialektmaterial för H. M. Konungen och H. M. Drottningen och under en dag vistades han i Köpenhamn för överläggningar
med olika institutionschefer. Slutligen ledde Benson under tiden 19-23
maj en exkursion med akademiska lärare och studenter, inalles 16 deltagare, till Blekinge, Södra Möre och Öland för studium av språkliga och
etnologiska förhållanden.
Vid sidan av arkivehefstjänsten har Benson meddelat 92 timmars akademisk undervisning i form av föreläsningar och seminarieövningar över
svensk språkhistoria.
Benson har under året publicerat Litteraturkrönika 1958 (i ANF 74;
gemensamt med prof. K. G. Ljunggren) och Tillkomsten av serien »Skånes
ortnamn» (i Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1957-58).
DIGERS har lett undersökningen av dialekt och ortnamn i Skåne samt
själv gjort dialekt- och ortnamnsundersökningar i fältet, har utredigerat
under arbetsåret eller tidigare utförda uppteckningar och utfört div.
excerperingar av äldre ortnamnsformer och dialektmaterial ur äldre etnologisk litteratur samt vissa registreringsarbeten. Han har 4 gånger deltagit
i Namnberedningens i Lund sammanträden och utfört granskningar av
namnbeståndet å av Rikets allm. kartverk nyutgivna kartblad över Malmöhus län. För ny uppteckning och för komplettering av tidigare uppteckningar har han företagit följande resor: till Onsj ö och Frosta härader
21/7-23/7, till Rönnebergs härad 11/8-16/8 och till Gärds härad 25/8-30/8
samt dessutom smärre resor till orter i närheten av Lund. Ingers har under
året publicerat Identifiering av några medeltida namnformer (i Sydsvenska
ortnamnssällskapets årsskrift 1957-58), Språkliga förhållanden i Skåne
(i Translatören, Köbenhavn 1959, nr 2), Skånska ortnamn i dansk och
svensk tid (i Translatören nr 3), Namnet Båstad och Gamla gatunamn i
Båstad (i Bjärebygden 1959) samt Ortnamn i Malmö, III. (i Malmö fornminnesförenings årsskrift 1959). Därtill har han redigerat Sydsvenska
ortnamnssällskapets årsskrift 1957-58.
S.-B. VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från Halland samt
delar av Blekinge, Småland och Öland, handhaft bibliotek och grammofonarkiv samt utfört registreringsarbeten. Tillsammans med kontorsbiträdet
har han graverat grammofonskivor.
Under tiden 3/8-9/8 företog han en tjänstaresa till sydvästra Småland
för instruktion av meddelare samt inspelning och uppteckning av dialekt.
Vide har under året publicerat: Undersökningen av Hallands dialekter
(i Halland vår bygd 1958); Den nya tiden — det nya språket (i Rig 1958);
recensioner i Rig och Sydsv. ortnamnssällskapets årsskrift samt artiklar
och recensioner i dagspressen.
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Vide tjänstgjorde som t.f. arkivchef 1/7-19/7 samt åtnjöt tjänstledighet
med B-avdrag för militärtjänstgöring 31/8-11/10.
DAGMAR HÄGG skötte under tiden 1/7-2/10 arbetet vid expeditionen,
men insjuknade den 3 okt. och avled den 28 april. Fru Hägg som vid sin
bortgång var 52 år, hade tjänstgjort vid arkivet sedan den 1 februari 1931.
BRITA VIDE har ordnat, räknat och stämplat från Blekinge, Halland
och Öland inkommet material, fortsatt excerpering och kopiering av
nytillkommet material från Blekinge, kompletterat växtnamnsregistret
samt utfört diverse excerperingar. Hon har även fört det topografiska
registret över Blekinge, Halland, Småland och Öland samt kompletterat
därtill hörande översiktskartor. Hon har slutligen biträtt vid grammofonarbetet och fört skivkatalogerna.
Tillfälliga medarbetare. Fru AMY RunonN, som under året innehaft arvodesbefattning med halvtidstjänstgöring, har ordnat, räknat och
stämplat visst inkommande material samt utfört olika slag av excerperingsarbete. Fru ÅSA HELLRUP tjänstgjorde som arvodesanställd kontorist
med halvtidstjänstgöring under tiden 6 okt.-31 jan. och med timtjänstgöring under tiden 1 febr.-31 mars; hon ombesörjde därvid expeditionsarbetet samt excerperade jordeböcker. Under tiden 1 april-30 juni skötte
fröken BRITA JöNssoN expeditionsarbetet och jordeboksexcerperingen
som arvodesanställd heltidstjänstgörande kontorist. Vid sammanträde
den 5 juni förordnade styrelsen för landsmålsarkivet fröken Jönsson till
innehavare av den efter fru Hägg ledigblivna befattningen som kontorist
i Ae 9. Kyrkoskrivare HELGE ANDERSSON har under året fortsatt excerperingen av ortnamn ur lantmäterihandlingar från Kristianstads län.
Fil. mag. BENGT PAMP, fil. kand. Bo ROSENGREN och fil. kand. KNUT
OLSSON ha excerperat ortnamn ur äldre skånska jordeböcker.

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård
H an dskrif tsamlingarna ha under året utökats med följande material: 26 bl. fol., 2 bl. 8:o, 1 479 bl. 4:o (Bl. 494, Hall. 265, Sk. 389, Sm.
322, öl. 7, Västerg. 2), 85 470 bl. 16:o (Bl. 3 879, Hall. 646, Sk. 44 438,
Sm. 13 948, Öl. 637, blekingska kopieserien 21 922), 1 384 bl. A 4, 13 bl.
i växlande format, 3 teckningar och 2 fotografier. Av detta material utgöras 16 804 bl. 16:o och 1 382 bl. A 4 av ortnamnsexcerpter och 1 671
bl. 16:o av dialektala ortnamnsformer (Bl. 88, Hall. 1, Sk. 1 154, Sm. 423)
samt 562 bl. 4:o och 9 bl. fol. av ortnamnsbearbetningar. Manuskriptbeståndet utgör nu 1 bd fol., 17 h. fol., 94 h. 4:o, 261 h. 8:o, 40 h. 12:o,
10 h. 16:o, och 20 h. i växlande format samt 3 626 bl. fol., 79 321 bl. 4:o,
4 680 bl. 8:0, ca 2 866 400 bl. 16:o, 4 754 bl. A 4 och 99 bl. i växlande
format.
Grammofonarkivet har under året utökats med 232 originalskivor
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och omfattar nu 2 223 originalskivor och 1 050 kopieskivor. Inspelningar
ha gjorts av Benson i Sparmarp och Veddige, Hall. (gemensamt med dr
Albert Sandldef), i Farstorp, Glimåkra och Visseltofta (gemensamt med
lektor Gösta Sjöstedt) samt Asmundtorp, Degeberga, L. Harrie och Hörröd
(gemensamt med arkivarie Ingers), Sk., och i Skirö och Stenberga, Sm.;
av Vide i Agunnaryd, Hinneryd, Jälluntofta, Kulltorp, Kärda och Toa-inåker, Sm.; av fil. mag. Stig Nilsson i Kyrkhult, Mjällby och (tillsammans
med Ingers) Tving, Bl., samt i Rörum, Sk.; av doc. Pierre Naert i Asarum
och Jämshög, Bl. Dessutom ha följande tidigare gjorda inspelningar ställts
till förfogande för kopiering: av godsägare Per Bråkenhielm från Nye
och Stenberga, Sm.; av fabrikör E. Johansson från Gnosjö och Kulltorp,
Sm., samt av lektor Nils Torsund från Gräsgård, Hulterstad, Stenåsa och
Ventlinge, Öl. Samtliga upptagningar ha gjorts med bandspelare och därefter förts över till grammofonskivor.
Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, dels
genom gåvor från följande personer och institutioner: arkivchef Sven
Benson, Lund, professor Johs. Brondum-Nielsen, Köpenhamn, docent
Karl-Hampus Dahlstedt, Uppsala, fil. dr Nils Dencker, Uppsala, docent
Bertil Ejder, Lund, 1:ste arkivarie Manne Eriksson Uppsala, fil.mag.
Martin Franzén, S. Vi, docent Sigurd Fries, Uppsala, fru Inger Froyset,
Oslo, folkskoll. Erik Harding, Rättvik, 1:ste arkivarie Folke Hedblom,
Uppsala, professor Ragnar Hemmer, Helsingfors, arkivarie Ingemar Ingers,
Lund, skriftställare Pehr Jonsson, Broby, rektor Salomon Kraft, Malmö,
professor K. G. Ljunggren, Lund, professor Ivar Mod6er, Uppsala, inspektör Gunnar Nilsson, Stockholm, Mr. Henry A. Persson, Seattle, lektor
Karin Pihl, Bromma, fil.kand. C.-O. von Sydow, Uppsala, fil.lic. Nils
Tiberg, Uppsala, arkivarie S.-B. Vide, Lund, docent Gun Widmark, Uppsala; Bara härads hembygdsförening, Hardanger Historielag, Odda, Det
danske sprog- og litteraturselskab, K. Gustav Adolfs Akademien. Därjämte ha vetenskapliga manuskript överlämnats av lektor Ernst Wigforss.
Uppställning och katalogisering m.m. Katalogisering och registrering av manuskript- och skivsamlingar samt bibliotek ha fortgått
efter samma grunder som föregående år.
Besök. Antalet antecknade besök på arkivet har under året uppgått
till 483. Besökande forskare ha handletts av arkivchefen och arkivarierna,
vilka även besvarat skriftliga förfrågningar.

4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning
Excerpering av dialektmaterial har utförts av fru Hägg, fröken Jönsson, fru Vide och fru Ruborn, av ortnamnsmaterial av fru Hägg, fru Hellrup, fröken Jönsson, fru Ruborn, kyrkoskrivare Helge Andersson, fil.
mag. Bengt Pamp, fil.kand. Bo Rosengren och fil.kand. Knut Olsson.

LANDSMÅLSARKIVETS I LUND ÅRSBERÄTTELSE 1958-59

287

För Blekingeordboken har fru Vide fortsatt kopieringen av nytillkomna samlingar.
Växtnamnsregistret har kompletterats genom excerpering av nytillkommet material.
Allt inkommande material har granskats av Benson, Digers eller Vide.
Beträffande skrifter som under året publicerats av arkivets tjänstemän
hänvisas till mom. 2.
I den nystartade serien Skånes ortnamn, som utgives av Sydsvenska
ortnamnssällskapet och Landsmålsarkivet gemensamt, har utkommit
Serie A Bebyggelsenamn, del 1 Albo härad av BERTIL EJDER. Av tidskriften Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, som redigeras av arkivarie Ingers och utges i nära anslutning till arkivets arbete, har utkommit
årshäfte 1957-58.
Följande verk voro vid årets slut under utarbetande eller tryckning:
lektor HUGO ARESIKOUG Studier över sydöstskånska folkmål II, arkivchefen BENSON Blekingska dialektstudier II, Blekingsk ordbok, Sydsvensk
språkatlas, docent BERTIL EJDER Ortnamn på -röd, professor GuNNAR
HEDSTRÖM Ordstudier i anslutning till P. Rydholms anteckningar till
Långarydsmålet 11:3, arkivarie INGE» Skånska ortnamn, Bidrag till
skånsk syntax, fil, mag. BENGT PAMP Ortnamnen i Bjäre härad, lektor
BERTIL SVENSSON Ortnamnen i Södra Åsbo härad, arkivarie VIDE A. J.
Krögers dialekttexter, Sydsvenska växtnamn.

5. Insamlingsarbetet 1958-59
I nedanstående översikt över fältarbetet anges först upptecknaren,
därpå uppteckningsorten och slutligen antalet manuskriptblad. För flertalet uppteckningsorter har arbetet avsett komplettering ur olika synpunkter av tidigare undersökningar. översikten upptar jämväl excerpter
från grammofonskivor samt tidigare uppteckningar som utredigerats och
accederats under året.
Blekinge

B r äkne hd. Henry Klementsson, Bräkne-Hoby 211 bl. 16:0; Ellen
Svanström, Hällaryd 108 bl. 4:o.
Listers hd. Henry Johnsson, Jämshög 377 bl. 4:o, 669 bl. 16:o.
Medelstads hd. Gösta H. Dahl, Ronneby lfs. 8 bl. 16:o.
Östra hd. Sigfrid Holgersson, Kristianopel 480 bl. 16:o.
Halland

Faur ås hd. Hanna Bernhardsson, Morup 48 bl. 4:o, 119 bl. 16:o.
Höks hd. Joöl Wangö, Knäred 102 bl. 16:o.
Skåne

Albo hd. Hugo Areskoug, Brösarp 22 bl. 16:0; Ola Carlberg, Fågeltofta 525 bl. 16:o; Bertil Ejder, Andrarum 9 bl. 16:0, Brösarp 14 bl. 16:o,
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Fågeltofta 9 bl. 16:o, S. Mellby 5 bl. 16:0, Ravlunda 7 bl. 16:o, Rörum
6 bl. 16:o, S:t Olof 1 bl. 16:o, Vitaby 7 bl. 16:0; Ture Hansson, Andrarum
2 bl. 16:o, Brösarp och Eljaröd 831 bl. 16:o, Ravlunda 1 bl. 16:0; Henry
Sundell, Vitaby 332 bl. 16:o.
Bara hd. I. Ingers, Burlöv m.fl. 106 bl. 16:o, Hyby 1 bl. 4:o, 140 bl.
16:o, Tottarp 1 bl. 4:o.
Bjäre hd. Bengt Pamp, Barkåkra 78 bl. 16:o, Förslöv 74 bl. 16:o,
Grevie 50 bl. 16:0.
Frosta hd. I. Ingers, Bosjökloster 2 bl. 4:o, 278 bl. 16:o, Hammarlunda 83 bl. 16:o, Högseröd 1 bl. 4:o, ö. Sallerup 2 bl. 16:o.
Färs hd. Hugo Areskoug, Lövestad 402 bl. 16:o, Sövde 3 655 bl. 16:0,
Tolånga 2 987 bl. 16:0, Vanstad 164 bl. 16:0; I. Ingers, Brandstad 270
bl. 16:o, Fränninge 89 bl. 16:o, ö. Kärrstorp 172 bl. 16:o, Långaröd 323
bl. 16:o, Lövestad 17 bl. 16:0, Tolånga 52 bl. 16:o, Vollsjö 141 bl. 16:o,
Västerstad 1 bl. 4:o, 344 bl. 16:o, östraby 990 bl. 16:o, öved 6 bl. 16:o.
Gärds hd. Ture Hansson, Hörröd 11 bl. 16:0, Maglehern 8 bl. 16:o;
I. Ingers, Degeberga 1 668 bl. 16:o, Hörröd 151 bl. 16:o, Maglehem 196
bl. 16:o, Vittskövle 648 bl. 16:o.
V. Göinge hd. D. Hellbring, Vinslöv 1 bl. A 4; Gösta Sjöstedt, Finja
5 260 bl. 16:o; Inga Lill Torstensson, Farstorp 1 bl. 4:o.
ö. Göinge hd. Sven Ahlberg, Osby 17 bl. fol., 38 bl. 16:0; Gösta
Sjöstedt, N. Strö 317 bl. 16:0.
Harjagers hd. Ragnar Falk, Norrvidinge 218 bl. 16:0; I. Ingers
V. Sallerup 95 bl. 16:0, div. s:nar 9 bl. 16:o.
Herrestads hd. Hugo Areskoug, St. Köpinge 10 bl. 16:0; I. Ingers,
Bjeresjö 10 bl. 16:o.
Ingelstads hd, Hugo Areskoug, ö. Ingelstad 5 bl. 16:o.
Järrestads hd. Hugo Areskoug, ö. Vemmerlöv 3 bl. 16:o; Hilda Larsson, Simris 2 bl. 4:o, 13 bl. 16:0; Birgit Lindström, Stiby 87 bl. 16:o.
Luggude hd. I. Ingers, Kvistofta 236 bl. 16:0, div. s:nar 14 bl. 16:0.
Onsj ö hd. I. Ingers, Stehag 171 bl. 16:o.
Oxie hd. I. Ingers, Fosie 286 bl. 16:0, Malmö 10 bl. 4:o, 328 bl. 16:o.
Rönnebergs hd. I. Ingers, Asmundtorp 1 474 bl. 16:o, Billeberga
538 bl. 16:o, Härslöv 152 bl. 16:0, Landskrona (Borstahusen) 649 bl. 16:0,
Sireköpinge 322 bl. 16:o, div. s:nar 4 bl. 16:o.
Torna hd. I. Ingers, Bjällerup 410 bl. 16:0, Dalby 443 bl. 16:o, Fjelie
2 bl. 16:o, Lunds stad 106 bl. 16:o, St. Råby 193 bl. 16:o, S. Sandby 1
bl. 4:o, 75 bl. 16:o.
Villands hd. Fr. Ose. Eskilsson, Näsum 15 bl. 4:o, 255 bl. 16:0.
N. Åsbo hd. I. Ingers, Gråmanstorp 53 bl. 16:o.
Småland

Allbo hd. Bengt Nilsson, Kvermeberga 75 bl. 16:0; Ragnar Nilsson,
Vislanda 11 bl. 16:o.
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Kinnevalds hd. Karl Nilsson, Kalvsvik 76 bl. 16:o.
Konga hd. Fabian Karlsson, Väckelsång 482 bl. 16:0; Tor Krantz,
Hovmantorp 69 bl. 4:o, 229 bl. 16:0; Bengt Nilsson, Furuby 225 bl. 16:0.
Mo hd. Gustav Andersson, Valdshult 110 bl. 16:o.
Sunnerbo hd. Ingeborg Johansson, Markaryd 199 bl. 4:o; S.-B. Vide,
Agunnaryd 324 bl. 16:o, Hinneryd 19 bl. 16:o.
N. Tjusts hd. Annie Andersson, Dalhem 54 bl. 4:0, 100 bl. 16:o.
S.Vedbo hd. E. A. Lönnerhohn, Hult 985 bl. 16:o, Höreda 870 bl.
16:0, Ingatorp 575 bl. 16:0, N. Solberga 68 bl. 16:o.
Västbo hd. Gösta Linder, Långaryd 2 403 bl. 16:0; Dagmar Lundsten, Femsjö 235 bl. 16:o; Anna Nilsson, S. FIestra 322 bl. 16:0; S.-B. Vide,
Jälluntofta 57 bl. 16:o, Kulltorp 12 bl. 16:o, Ås 86 bl. 16:o.
Västra hd. Gustav Arvidsson, Bringetofta 266 bl. 16:0; E. A. Lönnerholm, Malmbäck 73 bl. 16:0.
Östbo hd. Karl Andersson, Byarum 40 bl. 16:0; Fingal Johansson,
Voxtorp 49 bl. 16:0; S.-B. Vide, Kärda 156 bl. 16:o.
Öland
Gräsgårds hd. Helge Jönsson, Segerstad 7 bl. 4:0, 485 bl. 16:o.

Compte rendu
des recherches dirigåes par les Archives de Lund pendant les annåes
d'excercice 1958-59. Par SVEN BENSON. 1. Organisation, budget et administration. 2. Employås et conclitions du travail. 3. Accroissements des
collections et leur maintien. 4. Travaux dans les archives, utilisation des
collections; publications. 5. Voyages et enquötes dans les provinces.

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialektforskning i Göteborg 1958/59
Av VERNER EKENVALL

I. Organisation och personal
Institutets styrelse har under arbetsåret utgjorts av professor Hr.
FRISK, ordf., professor A. LINDQVIST, vice ordf., direktör H. EKMAN,
skattmästare, professorerna F. BEHRE, T. JOHANNISSON och K. MICHAELSSON samt lektor V. EKENVALL, sekreterare och undersökningsledare. Arbetsutskottet har bestått av hrr Ekenvall, Johannisson och Lindqvist.
Som assistent på arkivet har fil. mag. H. KARLSSON tjänstgjort. Arbetstiden har varit ca 25 timmar per månad.
Under arbetsåret har två styrelsesammanträden och ett flertal sammanträden inom arbetsutskottet hållits.
Till revisorer för budgetåret 1959/60 har filosofiska fakulteten valt bankdirektör T. MANNECEINEER och prof. J. WESTERSTÄHL med dispaschör
K. PINAcrs och prof. B. LiNnQuisT som suppleanter.

II. Ekonomi
Av de 27 770 kronor, varom institutet sommaren 1958 ansökte hos
Kungl. Maj:t, har 1959 års riksdag beviljat 12 000 kronor.

III. Institutets arkiv
Dialektsamlingarna på sedeslappar har under året ökats med uppteckningar från Valla och Morlanda (42 lappar), utförda av lektor V. EKENVALL; från Brålanda (213 lappar), Gestad (187 lappar) och Ytterby (100
lappar), utförda av herr ERIK LARSSON; från Myekleby (120 lappar),
utförda av fil.mag. H. KARLSSON; från Kville (300 lappar), utförda av
fil. stud. R. KVILLERIID. Smärre ordsamlingar från Ljung och Skaftö
har inlämnats av fil. stud. MARIANNE HILMÅR resp. herr e. G. BERNHARDSSON. Fröken ANNAGRETA LARSSON har excerperat bohuslänskt dialektmaterial ur tryckt litteratur (370 lappar) samt fortsatt sin excerpering
för sedessamlingarna av dialekt- och ortnamnsmaterial ur äldre manu-
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skript och inlämnat sammanlagt 4 370 lappar från Vätte, Tanums, Kville
och Bullarens härader.
Från Kungl. Sjöfartsstyrelsen har institutet som gåva erhållit de nya
sjökorten nr 276, S 276, 277, 278 och 279 över farvattnen längs bohuskusten. Gåvor i form av manuskript har skänkts av fil. stud. Eva-Karin
Johansson, fil. stud. B. Olofsson samt fil. stud. K. Suneson.
För att förbereda en i samarbete med ULMA företagen inspelningsresa
till södra Dalsland och delar av Bohuslän besökte herr ERIK LARSSON
under 6 dagar (11-16 aug.) Valbo, Sundals och Nordals härader. Med
ULMA:s inspelningsbil besökte därpå ingenjör TORSTEN °RIDÅ-EIS och herr
Erik Larsson under 8 dagar (28-30 aug., 1-5 sept.) följande socknar på
södra Dal: Valbo-Ryr, ödeborg, Färgelan.da, Högsäter, Rännelanda, Järbo
Frändefors, Sundals-Ryr, Brålanda, Gestad, Bolstad, Erikstad, Grinstad,
Ör, Järn, Holm, Gunnarsnäs och Dalskog; dessutom upptogs dialektprov
från Morlanda, Ucklum och Ytterby i Bohuslän. Under resan inspelades
sammanlagt 45 tonband (ca 24 timmars speltid).
Institutets samling av grammofonskivor har under året genom överspelning från tonband ökats med 38 stycken och omfattar nu sammanlagt 531 skivor.
Trycksamlingen har under året ökats med 101 volymer, erhållna dels
genom byte eller köp, dels såsom gåva.

IV. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan
Fil. lic. C. S. LINDSTAM beräknas under arbetsåret 1959/60 avsluta bearbetningen av materialet till OGB XII, Lane härad jämte Uddevalla
stad. Fil.lic. D. PALM har till institutet inlämnat manuskript till OGB
VIII, Orusts Västra härad. Prof. A. Janzen fortsätter bearbetningen av
materialet till OGB VI, Inlands Nordre härad. Lektor V. EKENVALL har
avslutat kompletteringen av ortnamnsmaterialet till OGB VII, Tjörns
härad.
Herr ERIK LARSSON fortsätter sitt arbete på den bohuslänska ordboken; partiet g — göt befinner sig under utarbetande.

Compte rendu
de l'Institut des recherches toponymiques et dialectologiques å l'Universitä de Gothembourg pendant les annees d'exercise 1958-59. Par VERNER
EK.ENVALL. 1. Organisation et employes. 2. Budget. 3. Archives de
l'Institut. 4. Travaux exäcutäs par l'Institut.

Årsberättelse från Institutet för folkminnesforskning
i Göteborg 1958/59
AV C.-M. BERGSTRAND
Institutets styrelse har bestått av professorerna HJALMAR FRISK och
TURE JOHANNISSON, utsedda av filosofiska fakulteten vid Göteborgs universitet, arkivarie C.-M. BERGSTRAND och docent FOLKE STRÖM, utsedda
av Västsvenska Folkminnesföreningen, samt professorerna SVERKER EK
och K. G. IZIKOWITZ, lektor ERIK NORBERG och akademiräntmästare
ÅKE GUSTAFSSON. Herr Firsk har fungerat som ordförande, herr Ström
som vice ordförande, herr Bergstrand som sekreterare och föreståndare
för arkivet samt herr Gustafsson som skattmästare.
Institutets arbetsutskott har bestått av herrar Ström, Bergstrand och
Izikowitz.
Styrelsen sammanträdde den 7 januari och den 2 juni 1959.
Institutet har under året åtnjutit statsanslag med 28 900 kronor.
Arkivets föreståndare har under året arbetat som upptecknare 26 dagar. Han har inlämnat 310 sidor uppteckningar fråm Ambjömarp, Björketorp, Sexdrega, Strängsered, Tranemo m.fl. socknar i Västergötland
samt från ödsmål m. fl. socknar i Bohuslän.
Förre kyrkoherden IVAN MARKENDAHL utförde under senare hälften av
juni som stipendiat uppteclmingsarbete för Institutets räkning. Han
hade vid månadens slut inlämnat 168 sidor frän Färgelanda, Steneby,
Tisselskog m. fl. socknar i Dalsland.
Som bygdemeddelare ha bland andra fru SONJA HENNINGSSON bidragit
med 381 sidor från Fagered, Gällared, Ullared m. fl. socknar i Halland,
fru SIGNE BENJOUR med 107 sidor från Bro i Bohuslän samt herr ANDERS
CARLSSON med 150 sidor från Ytterby i samma landskap.
Arkivet har inlöst en av framlidne folkskolläraren i Halmstad LARS
ADLERKULL hopbragt handskriven samling folkvisor, omfattande 316
nummer, alla med musik.
Samlingarna ha under året ökats med 1 843 sidor. De Institutet tillhöriga samlingarna uppgingo den 30 juni 1959 till i runt tal 175 300 sidor.
Härtill kommer den s.k. Liungmanssamlingen med 5 436 sidor. Västsvenska Folkminnesföreningens samlingar, vilkas vård jämväl handhas av
Institutets arkiv, uppgå till omkring 41 000 sidor.
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Arkivarien har till arkivets avskriftsamling som gåva överlämnat 155
sidor avskrifter ur äldre domböcker.
Ur arkivets samlingar ha under året 8 152 sidor utlånats. Bland låntagarna märkas Institutet för folklivsforskning och Nordiska Museets
arkiv, Stockholm, Institutet för nordisk etnologi vid Åbo universitet,
Åbo, Lunds universitets geografiska institution samt Folklivsarkivet i
Lund. Ett antal enskilda forskare ha begagnat sig av samlingarna genom
lån eller under besök på arkivet.
Realkatalogen över Institutets material har förts fram t.o.m. nr 6 001.
Samlingarnas sista accessionsnummer är 6 015.
Arkivarie Bergstrand har under året utgivit »Gammalt från Kind. Folkminnen frän Kinds härad i Västergötland. Del I». I boken »Kinna», utgiven
av Kinna sockens kommunalfullmäktige 1958, har han bidragit med
kapitlet »Vad domböckerna berätta».
Arkivarien har under vårterminen 1959 vid Göteborgs universitet meddelat en kurs omfattande tolv föreläsningar i ämnet Svensk folkminnesforskning. Antalet antecknade deltagare i denna var tio.
Arkivet har alltjämt haft förmånen av arkiv- och expeditionslokal på
Göteborgs gamla stadsbibliotek. Till Göteborgs drätselkammare frambär
styrelsen sitt tack härför.

Compte rendu
de l'Institut de Folklore å l'Universite de Gothembourg pendant les annåes d'exercice 1958-59. Par C.-M. BERGSTRAND. Direction et employ6s.
Travaux ex(Scut6s par l'Institut.

Insänd litteratur
21/ 1959-30 /ii. 1960
12
Academia Sinica. Bulletin of the Institute of Ethnology, Nr 8, Autumn
1959. Nankang, Taiwan 1959. - Acta Borealia, B: Humaniora 6. Tromso
1959. - Acta Ethnographica Academi Scientiarum FIungarim tom.
VIII: 3-4, tom. IX: 1-2. Budapest 1959-60. - Anales del Instituto de
Lingilistica, tomo VII. Mendoza 1959 (Universidad nacional de Cuyo,
Facultad de filosofia y letras). - Arkiv för nordisk filologi 75, ny ser. 19.
Lund 1960. - Arkiv för norrländsk hembygdsforskning, XVI, 1959-60.
Härnösand 1959. -Arts et traditions populaires, ann& VII: 1-2, JanvierJuin 1959. Paris 1960. - Arv, vol. 15. Uppe. 1960. - Bayerisches Jahrbuch för Volkskunde 1959. Miinchen 1959. - Bibliografi over dansk
folkekulttir, se Danmarks Folkeminder. - Bornholmske Samlingar, udg.
af Bornholms Historiske Samfund, 37. bind. Ronne 1960. - Bromma
Hembygdsförenings årsskrift 31, 1960. Lund 1960. - Budstikken 1960.
Dansk Folkemuseum-Nationalmuseet. Kbh. 1960. - By og Bygd. Norsk
folkemuseums årbok 1958-59, XIII. Oslo 1960. - Bygd och Natur
1960: 1-3. Sthm 1960.- Byske socken. Bidrag till en bygdeskildring, red.
av E. Westerlund. Umeå 1958. - öasopis Närodniho Musea 128, 1959: 2,
129, 1960: 1. Brno 1959-60. - Dalarnas hembygdsbok 1960. Landskapsvård i Dalarna. Falun 1960. - Danmarks Folkeminder, Nr 70: A. Bwksted, Beswttelsen i Tisted 1696-98 II. Kbh. 1960; Bibliografi over dansk
folkekultur 1958, ved L. Bodker m.fl. Kbh. 1960. Jfr Folkeminder 6. Deutscher Sprachatlas, Universität Marburg: Wissenschaftlicher Jahresbericht 1.4. 1959-31.3. 1960. Marburg 1960 (Forschungsinstitut för deutsche Sprache). - Ethnographia. A magyar näprajzi tårsasäg foly6irata
LXX: 1-4. Budapest 1959. - Etnografiska Museet, Göteborg, årstryck
1957-58. Gbg 1960. - Fataburen. Nordiska Museets och Skansens årsbok
1960. Sthm 1960. - Finnbygden 1959: 4, 1960: 1-3. Säffle 1959-60. Finnisch-ugrische Forsclumgen, Inhalt I-XXX. Helsinki 1959. - Folkeminder, udg. af Foreningen Danmarks Folkeminder, heft. 6. Kbh. 1960. Folklore Fellows Communications, vol. LXXIII„ N:o 179: A. Vilkuna,
Die Ausriistung des Menschen fur sein.en Lebensweg. Helsinki 1959. Fornvännen 54: 5-6, 55: 1-4. Sthm 1960. - Fra Ribe Amt 1960, Bd
XV. 1. Ribe 1960. - Fröaskaparrit, 8 b6k. Törshavn 1959. - Från
Borås och de sju häraderna 1960. Borås 1960. - Från Gästrikland 1960.
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Gävle 1960. - Fynske aarboger, udg. af Historisk samfund for Fyns
Stift, 'VII,. Odense 1960. - Germanisches Nationalmuseum, Närnberg:
Anzeiger 1954-1959. Niirnbg 1960; Theodor Heuss-Bau des Germ.
Nationalmuseums. Niirnbg 1959; Ausstellung: Aus der Frillizeit der
evangelischen Kirche 1959. Närnbg 1959; Ausstellung: Handel und
Wandel mit aller Welt 1960. U. o. och å.; Bibliothek zur deutschen Kunstund Kulturgeschichte, Bd 13: A. Grote, Der vollkommenen Architectus.
Miinchen 1959; Bd 14: L. Veit, Handel und Wandel mit aller Welt.
Miinchen 1960. - Globen, årg. 38, 1959: 4, årg. 39, 1960: 1-3. Sthm
1959-60. - Glossaire des patois de la Suisse romande. 61° rapport armuel
de la R6daction 1959. Neuchåtel 1960. - Gotländskt arkiv, årg. 32,1960.
Visby 1960. - K. Gustav Adolfs Akademien, skrifter nr 36: N. von
Hofsten, Pors och andra humleersättningar. Upps. 1960. Jfr Saga och
Sed, Svenska sagor och sägner. - Halmstads stadsbibliotek, årsberättelse
för år 1959. Halmstad 1960. - Hembygden 1960, utg. av Dalslands
Fornminnes- och Hembygdsförbund. Vänersborg 1960. - Hembygdstidningen Njudungs-Posten, utg. av J. Ingelow. Vetlanda 1960. Hessische Blätter fiir Volkskunde, Bd 59/60, Tell 2. Giessen 1959. Historisk Samfund for Praesto amt 1958 (N. reekke 5: 2). Nwstved 1959. K. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, årsberättelse 1959-1960.
Lund 1960. - Hylt6n Cavallius-föreningens årsbok - Kronobergsboken
1958-59. Växjö 1960. - Håloygminne, bd 41, h. 1-3. Svorkmo 1960. Journal de la Soci6t6 Finno-ougrienne (Suomalais-ugrilaisen seura) 61.
Helsinki 1959. - Journal of English and German Philology, vol. LVIII:
3-4, vol. LIX: 1-3. Urbana, Ill. 1959-60. - Jyske Folkemål, udg. af
Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning, VI. bind: A. Espegaard,
Gavn og gammen. Aarhus 1960. - Kalevalaseuran vuosikirja 39, 1959,
40,1960. Helsinki 1959-60. - Kansallismuseon kansatieteellinen käsikirjoitusarkisto (Etnologiska handskriftsarkivet vid Finlands Nationalmuseum), toim. T.-I. Kaukonen. Helsinki 1959 (Analecta archaeologica
Fennica XVI). - Kulturen 1959 (Bagateller). Lund 1960. - Kustbon
1959: 4, 1960: 1-3. Härnösand 1959-60. - I Köla 1-II. Arvika 1958-59
(Skr. utg. av Köla sockens arkiv- och folkmirmeskommitt6). - Leuvense
Bijdragen 1959: Bijblad 3-4; 1960: Tijdschrift 1-4, Bijblad 1-2. Leuven
1959-60. - Man. A Monthly Record of Anthropological Science, 1959:
11-12; 1960: 1-9. London 1959-60. - M6moires de la Soci6t6 finnoougrienne, 117: E. Lagercrantz, Lappische Volkscliehtung III. Helsinki
1959; 118: J. Mägiste, Woten erzählen. Wotische Sprachproben. Helsinki
1959; 119: L. Kettunen, Suomen lähisukukielten luonteenomaiset piirteet.
Helsinki 1960; 120: E. Lagercrantz, Lappische Volksdichtung IV. Helsinki
1960; 121: G. Stipa, Funktionen der Nominalformen des Verbs in den
permischen Sprachen. Helsinki 1960. - Midwest Folklore, vol. IX: 3-4,
vol. X: 1-2. Bloomington, Ind. 1959-60. - Museum Moraviw Brunense:
Ethnographica I. Jahrbuch 1959. Brno 1959. - Maal og Minne 1958:
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3-4; 1959: 1-4. Oslo 1959-60. - Nationalmuseets etnologiske undersegelser, Sporgeliste nr. 25: Jagt, fangst og segsamling. Kbhn 1959. - Nationalmuseets skrifter, Arkxol.-Hist. REekke, VIII: 0. E. Ravn, A Catalogue of
Oriental Cylinder Seals and Impressions in the Danish National Museum.
Kbh. 1960. - Neprajzi közlemenyek, IV evf. 1-3. Magyar nemzeti
mtizeum-Neprajzi mtizeum. Budapest 1959. - Niederdeutsches Wort,
herausgegeb. von W. Foerste. Jhg 1960: 1. Miinster 1960. - Norrbotten
1959. Luleå 1959; Register till Norrbotten 1919-1959, utarb. av Olga
Bardh (särtr. ur d:o). - Norsk etnologisk granskin.g, sporgeliste nr 75:
Litt om krotermedisin, 1959; nr 76: Dej »kloke», 1960; nr 77: Hesteselen,
1960; nr 78: Drag for hest, 1960; nr 79: Bindebrev og andre »brev», 1960;
80: Folkemedisin, 1960; nr 81: Attargangar og vardoger, 1960; 82: Smoygirig og smurning, 1960; Saeremne 16: Brormer, 1960 (stenc.). - Nysvenska
Studier, årg. 39, 1960. Lund 1960. - Nämnden för svensk språkvård,
skrifter 21: Nordiska språkfrågor 1957 och 1958. Sthm-Åbo 1959. Ockelbo Hembygdsförening, Pålsgården 1960. Ockelbo 1960. - Odense
Bys Museer, Beretning 1958-59. Odense 1960. - Onoma. Bulletin d'information et de bibliographie, VII (1956/57): 2. Louvain 1959. - Orbis.
Bulletin International de Documentation Linguistique, tom. IX: 1.
Louvain 1960. - Ottar. Populmre småskrifter fra Tromso museum, nr
19-22. Tromso 1959. - The Polar Record, vol. 10: 64-66. Cambridge
1960. - Poznatiskiego towarzystwa przyjacia nauk w Poznaniu Societe des amis des sciences et des lettres de Poznati: Katalog za lata
1946-1958. Poznaii 1959. Jfr Slavia Oecidentalis. - Pålsgården, se
Ockelbo Hembygdsförening. - Revista de Folclor, publicata de Institutul
de Foklor, V: 1-2. Bucuresti 1960. - Rig, årg. 42: 4, årg. 43: 1-3. Sthm
1959-60. - Rijksmuseum voor Volkskunde, »Het Nederlands openluchtmuseum»: Verslag van de directeur over het jaar 1958. s'Gravenhage
1960. - Riksdagsbiblioteket, Förteckning över nyförvärv år 1959. Sthm
1960; Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer 1959. Sthm
1960. - Rättvik, utg. av Rättviks socken. Del III: Folkligt kulturliv
och organisationer. Västerås 1959. - Saga och Sed, årsbok 1957, 1958.
Upps. 1958-60. - Samlingar och studier till Svenska kyrkans historia,
utg. av H. Pleijel. 36: E. Liedman, Amiralitetskonsistoriet i Karlskrona.
Lund 1960; 37: L. Österlin, Thomanders kyrkogärning. Lund 1960. Sanastaja No 77-78. Vaasa 1959-60. - Scandinavian Studies, vol. 32,
1960: 1-3. Menasha, Wisc. 1960. - Schweizerisches Archiv filr Volkskunde, Jhg 55, h. 4,56, h. 1. Basel 1959-60. - Schönere Heimat, Bayerischer Landesverein fik Heimatpflege, Jhg 48: 3-4; Jhg 49: 1-2. Miinchen
1959-60. - Scripta Ethnologica (Turku), 1: T. Vuorela, Vber den volkskundlichen Unterricht an der Universität Turku in den Jahren 1955-59.
Turku 1959; 2: I. Talve, Suomen varpaiset ja sen taustaa. Turku 1959;
3: T. Vuorela, Juoluoljet (Das Weihnachtsstroh). Turku 1960; 4: T.
Vuorela, Die finnischen Wilrste. Turku 1960; 5: I. Talve, Virolainen sauna
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(The Estonian sauna). Turku 1960; 6: I. Talve, Lemlahden kylä (Das
Dorf Lemlahti). Turku 1960. - Slavia Occidentalis, tom. 20. Poznan
1959. - Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 143: Handbook of South American Indians, Vol. 7, Index. Washington
1959; Bulletin 172: F. de Laguna, The Story of a Tlingit Community.
Wash. 1959; Bulletin 173: Anthropological Papers Nrs 57-62. Wash. 1960;
Bulletin 174: W. R. Wedel, An Introduction to Kansas Archeology. Wash.
1959; Bulletin 177: C. Evans and B. J. Meggers, Archeological Investigations in British Guiana. Wash. 1960. Annual Report 1958-1959. Wash.
1960. - Småländska kulturbilder. Meddelanden från Jönköpings läns
hembygdsförbund 33,1960. Jönköp.-Värnamo 1960. - Sprog og Kultur,
bd 21: 3-4, bd 22: 1-2. Aarhus 1960. - Stednavneudvalget: Fortegnelse
over stednavne på Faereerne. Kbh. 1960; Listi yvir staönovn i Foroyum.
Kbh. 1960. - Ströms Hembygdsförenings årspublikation, Strömsboken.
Vol. II, h. 16. Strömsund 1959. - Suomalaisen kirjaisuuden seura:
Suomi 108: 2. A. Alto, Samuel Roos. Helsinki 1959; 108: 3. J. Teperi,
Vipurin suomalainen kirjallisuus-seura näytelminen kustantajana vuosina
1867-1876. Helsinki 1959; 108: 4. A. liarna, Tuokko. Antti Törneroos
1835-1896. Helsinki 1959; 109: 1. T. Vuorela, Paha silmä. Helsinki 1960;
Tietolipas 15: K. Kärmeniemi, Opirmäytteiden bibliografia. Helsinki
1959. - Suomalais-ugrilaisen seura: E. Itkonen, Lappische Chrestomatie
mit gramrn. Abriss und Wörterverzeichnis. Helsinki 1960. Jfr Journal 61.
- Svenska Litteratursällskapet i Finland, Skrifter nr 376: 0. Nikula, Ur
Ch. Joh. Rappes brevväxling. Hfors 1960; nr 377: B. Carpelan, Studier i
Gunnar Björlings diktning 1922-1933. Åbo 1960; nr 378: H. Söderhjelm,
Werner Söderhjelm. Borgå 1960. - Svenska sagor och sägner, utg. av
K. Gustav Adolfs Akademien 12: Gotländska sägner upptecknade av
P. A. Säve. Utg. av H. Gustavson och Åsa Nyman. H. 1. Upps. 1959.
H. 2. Upps. 1960. - Svenska Turistföreningen, årsskrift 1960. Sthm 1960.
Tusen sevärdheter i Sverige. Sthm 1960. Svenska Turistföreningens tidning 1960. - Svenskbygden, årg. 38: 9-10, årg. 39: 1-8. Helsingfors
1959-60. - Svenskt Visarkiv, skrifter 2: Om visor och låtar. Studier
tillägnade Sven Salén den 7 nov. 1960. Sthm 1960; Meddelanden nr 12:
B. R. Jonsson, A. von Hartmansdorff som balladsamlare. Sthm 1960; nr
13: 0. Andersson, Om kvarnsånger. Åbo 1960; nr 14: A. Forslin, Sveriges
Radios magnetofoninspelning av svensk folkmusik i Finland 1957. Åbo
1960. - Sveriges ortnamn: Ortnamnen i Skaraborgs län, del X. Skånings
härad. Territoriella namn. Av I. Lundahl. Lund 1960. - Sörmlandsbygden. Södermanlands Hembygdsförbunds årsbok 28,1959 och 29,1960.
Nyköping 1959-60. - Ti Afhandlinger. Udgivet i anledning af Stecinavneudvalgets 50 års jubilum. Kbh. 1960 (Navnestudier udg. af Stednavneudvalget. Nr 2). - Tromso Museum, årsberetning 1959. Tromso 1959.
Jfr Acta Borealia, Ottar.-Universitetet i Bergen, årbok 1958. Hist.-antikv.
rekke. Bergen 1959; Årsmelding 1958-59. Bergen 1960. - Uppland.
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Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening 1959. Upps.
1959. - Uppsala Universitetsbiblioteks årsberättelse för räkenskapsåret
1958/59. Upps. 1960. - Varbergs museum, årsbok 1960, utg. av A.
Sandklef. Varberg 1960. - Western Folklore, vol. XIX: 1-3. Berkeley &
Los Angeles 1960. - K. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 4/1960.
Upps. 1960. - Vetenskaps-Societeten i Lund, årsbok 1960. Lund 1960. Värmland förr och nu, årg. 58, 1960. Karlstad 1960. - Västerbotten, årg.
40, 1959. Umeå 1959. - Västergötlands fornminnesförenings tidskrift
VI: 2. Lidköping 1960. - Västergötlands spelmansförbund, 25 spelmanslåtar från Beame, Laske och Ransberg. Sthm 1958. - Århus Stifts
årbeger, 51-52 bind. Århus 1959. - önnestads elevförbunds årsbok 1959.
Kristianstad 1959. ALFVEGREN, L., Om de nordiska runinskrifterna på Isle of Man (ur
ANF 74, 1959). - ALMEIDA, R., 0 folclore na poesis e na simbölica do
direito (ur: Folklore Americas XX, 1960). - BARDH, OLGA, Register till
Norrbottens läns hembygdsförenings årsbok 1919-1959 (ur: Norrbotten
1959). - BENGTSSON, I., Den svenska musikforskningens aktuella läge
och uppgifter. Sthm 1960 (ur: Svensk tidskr. f. rausikforskn. 41, 1959). BENSON, S., Landsmålsarkivet i Lund 1960 (ur: Sydsv. ortnamnssällsk:s
årsskrift 1959-60). - BERG, G., Några äldre brödtyper i Sverige (ur:
Folkeliv og Kulturlevn. Studier tilegnet Kai Uldall 1960). - BERGSTRAND,
C.-M., Vad domböckerna berättar om Jörlanda (ur: Boken om Jörlanda.
1959). - DENS., Gammalt från Kind. Folkminnen från Kinds härad i
Västergötland, del II. Säffle 1960. - DENS., Livet i Mark på 1700-talet,
del I. Gbg-Säffle 1960. - BJÖRKLUND, S., Evertsberg (ur: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskr. 1959). - DENS., Andreas Florus bröllopsdikt på Orsamål från 1676 (ur: Saga och Sed 1959). - DENS., Evertsbergs kapell i folktradition och gamla urkunder. Älvdalen 1960. - DENS.,
Dalmålsordboken 1959. Hemmansägaren Håll Nils Mattsson 1877-1959
(ur: Dalarnas Hembygdsbok 1960). - BotTHrus, B., Vad vi veta och
vilja veta om Åhls historia. Åhls hembygdsförening, Insjön 1960 (Bidrag
till Åhls sockens historia 1). - BROBERG, R., Värmland - ett språk- och
kulturgeografiskt gränsområde (ur: Nationen och hembygden VIII, Upps.
1960). - CELANDER, H., Västsvenska Lucialegender (ur: Saga och Sed
1959). - DAHLSTEDT, K.-H., Vad är Norrland (18): Detta är Norrland
(ur: Norrl. tidskr. 1960: 3). - DENS., F011f.Mål i rikssvensk prosadiktning
(ur: Nysvenska Studier 39, 1960). - DENS., Tre norrländska frändskapsord med lapsk anknytning (ur: Saga och Sed 1959). - DASS, P., Alle
Evangelia sangviis forfattet. Utg. av D. A. Seip. Oslo 1960. - DENCKER,
N., Sveriges sånglekar. Sammanparningslekar och friarlekar. Falköping
1960 (Skr. utg. genom Land,sm.- o. Folkm.-arkivet i Uppsala, Ser. B: 9). DENCKER, N. og Pn3, I., Sankt Bentes gilde. En uopklaret gammel dansk
juleleg (ur: Danske Studier 1960). - EKVALL, ASTA, Häxan, djävulen
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och paddan (ur: Kvinnovärld i vardande, Sthm 1959). — EKRE, L.,
Opplysningar til stadnamn frå Midt-Jotunheimen og tilgrensande bygder.
Oslo-Bergen 1960 (Skrifter frå Norsk stadnamnarkiv 1). — ELLEKILDE,
Ti., Folkesagn fra Janderup Sogn 1857. Optegnede af H. M. 'versen fra
Bandsberg (ur: Fra Ribe Amt 1957). — DENS., De ldoge folk i Tjornf3hoved (ur: Hist. Samfund for Prstc Amt, årbog 1957). — ENVALL, P.,
Husaby och Husum. Filologisk, geografisk och historisk ortnamnsanalys.
Upps. 1960 (Ortnamn och kulturhistoria 1). — DENS., Benning och
Boda. Ett bidrag till Bergslagens odlingshistoria. Upps. 1960 (Ortnamn
och kulturhistoria 2). — ERIKSSON, M., Dag Strömbäcks författarskap
(ur: Saga och Sed 1960). — DENS., östervåla vid mitten av 1800-talet
(ur: Tro och gärning, östervåla 1960). — ERIXON, S., Svenska byar utan
systematisk reglering. En jämförande historisk undersökning. I. Text. II.
Kartor. Sthrn 1960 (Nordiska Museet). — FALK, P., Sur les vers de
Marcabru Zue . i ant fait li buzat d'Anjau, Cal deemerill (ur: Studia Neophilologica, 32, 1960). — FLEMSTRÖM, B., Ortnamnen i Medelpad (ur:
Medelpad, drag ur bygdens historia. Sundsvall 1960). — FOERSTE, W.,
Einheit und Vielfalt der niederdeutschen Mundarten. Miinster 1960. —
FRrEs, S., Fritz Askeberg 10/7 1906-21/3 1959 (ur: Natio Smolandica 23,
1960). — GRuNosTnöm, H., Jungfru-Maria-motivet i lapska jojkningslåtar (ur: Septentrionalia et orientalia. Studia B. Karlgren dedicata 1960).
— DENS., Vitermotivet i lapska jojkningslåtar (ur: Saga och Sed 1959). —
GUSTAVSON, H., Carl Säve (ur: Saga och Sed 1958). — DENS., Got!.
ating — mlty. atinge (ur: Saga och Sed 1960). — HALLIN, W., Dä har la
skett i ett förhastane å andra paschaser uttå en Saentabo. Historier från
Sandhults socken i Vedens härad, Västergötland. Gbg-Säffle 1960. —
HEDBLOM, F., Dag Strömbäck (ur: Orbis IX: 1, 1960). — DENS., trber die
Tonaufnahmen schwedischer Mundarten. — Ober Untersuchung schweclischer Mundarten und Volksilbelierferungen durch das Mundart- und
Volkskundearchiv zu Uppsala (ur: Biuletyn Fonograficzny III, Poznari.
1960). — HELLBERG, L., Om språklig och saklig ortnamnsforskning. Upps.
1960. — HEMMER, R., Ännu i frågan om Kristoffers landslag, Tjuvabalken
I (ur: Tidskr. utg. av Jurid. fören. i Finland, 1959). — DENS., Rec. av
P.-E. Wallén, Die mage gegen den Toten im nordgermanischen Recht,
Lund 1958 (ur: Tidskr. utg. av Jurid. fören. i Finland 1960). — HOFSTEN,
N. VON, Pors och andra humleersättningar och ölkryddor i äldre tider.
Upps. 1960 (Acta Academix Regiw Gustavi Adolphi XXXVI). — DENS.,
Karlfeldt som brygdens och ölets diktare (ur: Svensk Bryggeritidskr.
1960). — HOLBEK, B., Hjorten, fåret och ulven. En fabels historie (ur:
Arv 15, 1959). — FIOTZENKÖCHERLE, R., Ein Musterfall södalemannischer
Raumgestaltung: Altobd. ju (ur: Zeitschr. f. Mundartforschung 27, 1960).
— HuLDEN, L., Verbböjningen i Österbottens svenska folkmål II.
Hfors-Borgå 1959. — INGERS, I., Hanna Jönsdotter eller »Annelövkvingan». En undergörerska i förra århundradet (ur: Onsjöbygden 1959,
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Lund 1959). - DENS., Ortnamn i Malmö IV. F.d. Fosie socken (ur:
Malmö Fornminnesfgs årsskrift 1960). - JoRANNissoN, T., Eine syntaktische Entlehnung im Schwedischen (ur: Indogermanica. Festschr. f.
Wolfgang Krause 1960). - DENS., Nordische Sprachpflege (ur: Muttersprache, Läneburg 1960). - JoNssoN, B. R., August von Hartmansdorff
som balladsamlare. Sthm 1960 (Meddel. fr. Sv. Visarkiv 12). - JöNssoN,
J. Abalsteirm, Agrip af sögu islenzkar stafsetningar (ur: Lingua Islanclica
I, 1959). - KLEBERG, T., Anders Grape. Minnesteckning (ur: K. Vetensk.Soc:s årsbok 1959). - DENS., Erik Kempe och Uppsala Universitetsbibliotek. Upps. 1959. - KLOSTER JENSEN, M., Recognition of word
tones in whispered speech (ur: Word, vol. 14, 1958). - DENS., Role du
controle auditif dans la production des accents dits de mot des langues
scandinaves (ur: Word, vol. 16, 1960). - KURATH, GERTRUDE P., La
coreologia, ciencia folklörica de la danza (ur: Folklore Arnericas, vol.
XIX, 1959). - LANGE, J., Ordbog over Danmarks Plantenavne, udgivet
af det Danske Sprog og Litteraturselskab, Bd. 2. Kbh. 1960. - DENS.,
Hammer-, kolle-, knebel-begrebet i nogle nordiske plantenavne (ur:
Sprog og Kultur 22, 1960). - LANGENFELT, G., När julen står för dörren
(ur: Arbetarekalendern 1960). - LIEWENDAHL, C. B., Böne- eller besvärjelseformel för jaktlycka (ur: Budkavlen 1958, Åbo 1960). - LINDQVIST,
N., Hornet i sidan och pålen i köttet (ur: Nysv. Studier 39, 1960). DENS., Taga bladet från munnen (ur: Saga och Sed 1960). - LIUNGMAN,
W., Sveriges sägner i ord och bild III: Bergväsen och jättar. Sthm 1959. LJUNGGREN, K. G., Hallands ortnamn (ur: Hallands historia II, 1959). DENS., En fornsvensk och några äldre danska översättningar av Gutasagan. Lund 1959 (Saml. utg. av Sv. Fornskr.-sällsk. h. 224). - LJUNGGREN, K. G. och BENSON, S., Litteraturkrönika 1959 (ur: ANF 75, 1960).
- LooRrrs, 0., Eine altrussische Tradition bei den Liven und Letten.
Bonn 1958 (Commentationes Balticx IV/V, 5). - DENS., Grundziige des
estnischen Volksglaubens III: 2. Lund 1960 (Skr. utg. av K. Gustav
Adolfs Akademien 18: 3: 2). - MArrtu..e.sEN, C. C., En dansk-norsk og en
engelsk tandpineformel (ur: Danske Studier 1960). - MODIN, E. (t),
Modins minnen. Rader ur min levnadshistoria. Tandsbyn 1959. ODENIUS, 0., En notis om björknäver som skrivmaterial i Vadstena kloster under senmedeltiden (ur: Kyrkohist. årsskrift 1959). - ODENIUS, 0.
och GIDLUND, M., Brev från Petrus Loestadius till Johan Gustaf Liljegren.
Utgivna och kommenterade (ur: Forum Theologicum XVII, 1960).
ODSTEDT, ELLA, Rättviksdräkten och dess särdrag (ur: Rättvik III, 1959).
- ORTUTAY, Gy., Principles of Oral Transmission in Folk Culture (ur:
Acta Ethnographica, tom. VIII, Budapest 1959). - PÅTAT, R., LEE
UTLEY, F., NOY, D., Studies in Biblical and Jewish Folklore. Bloomington, Ind. 1960 (Indiana Univ. Folklore Series no. 13). - PETTERSSON,
0. P. (t), Gamla byar i Vilhelmina. IV. Register sammanställda och utgivna av K. H. Dahlstedt och A. Ivarsson. Sthm-Upps. 1960. - RENDRE,

INSÄND LITTERATUR

301

K., Sockenmålet [i Köla]. Släktnamn. Ofredstider m.m. (ur: I Köla,
del II, Arvika 1959). — RopErn, A., Skav. Fårproblem i eldre tid. Oslo
1960. — SANDEGREN, R., Henrik Munthe in memoriam (ur: Geolog.
Fören:s förhandl., Bd 81, h. 4, 1959). — SEIP, D. A., En liten norsk språkhistorie. 14. oplag. Oslo 1960. — SKÖLD, T., Drei finnische Wörter und die
Laryngaltheorie (ur: Zeitschr. f. vergl. Sprachforschung 76, 1959). SMEDBERG, G., Kyrksägnerna i Lockne — och i övriga Jämtland och
Härjedalen. Örnsköldsvik 1960 (Lockne hemb.-fören:s skrifter. 8, även
särtr. ur: Forum Theologicum XVII, 1960). — SYRÖMBÄCK, D., [Minnesteckningar över] Åke Campbell, Herman Geijer, Knut Liestöl, Ejnar
Munksgaard, Ebbe Tuneld (ur: K. Gustav Adolfs Akademiens minnesbok
1942-1957). — DENS., [Inledn. till] Lex Uplanclix e Cod. Ups. B 12.
Kbh. 1960 (ur: Corpus Codicum Suecicorurn Medii Aevi, Vol. XV). DENS., Die Wahl des Kirchenbauplatzes in der Saga und im Volksglauben
mit besonderer Riicksicht auf Schweden (ur: Humaniora. Honoring A.
Taylor 1960). — STAIUL, H., Ortnamnen i Kopparbergslagen. Sthm 1960
(K. Vitt. list. Antikv. Ak:s hand!., Fiol.-filos. ser. 7). — SÖDEIEWALL,
K. F., Ordbok över svenska medeltids-språket. Supplement. 25. häft.
utg. av K. G. Ljunggren. Lund 1960. — TsonsoN, P., Stadnamn med
norront upphav i Nord-Skotland (ur: »Fram daa, Frendar», 1959). TUNELD, J., Bibliografi över länsantikvarien Erik Festins tryckta skrifter
(ur: Jämten 1959). — WESSÅN, E., Historiska runinskrifter. Sthm 1960
(K. Vitt. Hist. Antikv. Ak:s hand!., Filo1.-filos. ser. 6). — WESTERLUND,
E., Gallejaur — en lappmarksby. Med bidrag av H. Hvarfner och L.-Å.
Kvarning. Luleå 1959. — WIDMARK, G., Några ortnamn i Byske socken,
Västerbotten (ur: Namn och Bygd 47, 1959). — WIDMARK, GUN, Dialektupptecknaren Gustaf Ericsson (ur: Saga och Sed 1959). — DENS., Folkvisan om Hagbard och Signe (ur: Arv 15, 1959). — WIKMAN, K. Ros. V.,
Förskrivning till djävulen (ur: Nord. museets och Skansens årsbok 1960).
- VETES, J. DE, Das -r-emphaticum im Germanischen (ur: Melanges de
Ling-uistique et de Philologie. Fernand Mosse in memoriam 1960).
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