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Drag av utviklinga i hallingmålet dej siste 
mannsaldrane 

Av Orv T. BEITO 

Innleiing 
»Verkligheten bakom en geologisk karta ligger för-
ankrad i berggrunden genom årtusenden. Men språket 
bor i människors sinnen och är dömt att förändras 
med generationsväxlingar, folkflyttningar och sociala 
omvälvningar.» (Karl-Hampus Dahlstedt, Norrländska 
och Rikssvenska s. 1.) 

§1 

Målfora våre har vel aldri endra seg meir frå generasjon til genera-
sjon enn i våre dagar. Gamle sermerke &fyr ut med dej eldre ce t t 1 e - 
dene, og dej unge får etter kvart eit mål som er meir avslipt og mindre 
sermerkt for det einskilde målforeområdet. 

Målgranskarar, både i vårt land og i grannelanda, har klaga over 
at mykje verdfullt vitskapleg tilfang kverv med dej gamle målforeser-
merkel, og dej gjer kva dej kan tu å berga dette tilfanget for ettertida. 
— Det er då lett skjoneleg at målforesamlarane vanleg held seg til dej 
eldre informantane på kvar stad og ser meir bort frå målforet til ung-
domen. Dette kan nok ög hänga saman med eit eldre historisk syn på 
språk og språkutvikling; målgranskarane har sett det som ej viktigare 
oppgåve å klårleggja eldre målforevokster enn å studera nyare ov-
ringar. Såleis finn ein i vanlege norske målforeutgrelingar lite eller 
inkje om skiftingar i talemålet frå generasjon til generasjon. — Men 

i Jfr. t. d. Hallfrid Christiansen: »Dialekt- og folkeminneforskningens skjeb-
netime» (Aftenposten 26/11-1955) og »Norske dialekter og folkeminner i fare-
sonen» (Arbeiderbladet 12/12-1955). Sitat av Chr. Molbech (frå 1820), N. M. 
Petersen (1850) og Feilberg (1882) hjå P. Skautrup, Nogle bemeerluiinger om 
vort mål. Hardsyssels Aarbog 1935, s. 27 f. 
1 — 578551 Svenska Landsmål 1958 
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så lenge unge og eldre enno med visse endringar talar same målforet, 
hoyrer ög målet til dej unge generasjonane med i eit heilsleg bilete av 
målforet. Å lyda på talen til ulike generasjonar skulle vera noko av 
det mest interessante ein målforegranskar kan gjera; for her har ein 
hove til å hoyra i levande bruk ulike utviklingssteg i målet. Granska-
ren får sjå blenk av målforesoga, som kan kasta lys over utviklinga 
vidare. Dette har clialektologar i andre land vore meir merksame på 
enn vi. Ein kan sjå det både av dialektmonografiar og av spesialut-
greiingar om nyare utvikling i målfora.1  Av såvorne spesialutgreiingar 
finst det i vårt land enno berre ei, nemleg »Litt om Nykirke og 
Horten» av Olaf Broch.2  Forfattaren samaliknar der målforet hjå 
eldre og yngre generasjonar og ser på hovet mellom bymål og bygde-
mål. Bygdemålet er hj å dej yngre generasjonane kome i opploysing, 
og det er mange faktorar som her verkar saman: Det er folkeblanding 
med giftarmål eller innflytting, arbeid, militxrtenest eller skulegang 
i byen. Serleg meiner forfattaren at utdaninga av ungdomen i byane 
har hatt mykje å seia. Bymålet, liksom bykulturen i det heile, har 
stor sosial prestisje, og folk med »oppdrift» i bygda strevar etter å 
eigna til seg både mål- og kulturforma. 

§2 

Vi har (§ 1) hatt denne på at eit bymål kan få avgjerande innverk-
nad på målforeutviklinga i ej naerliggjande bygd. Men Hallingdal har 
lege langt frå nwrmaste storre by; i eldre tid var dalforet heller av-
stengt, og der har halde seg eit konservativt målfore ned til våre 
dagar. Hallingmålet har fått sine gamle serdrag av det målgeografiske 
lwgjet mellom austnorsk og vestnorsk. Historikarane er usamde om 

1  Såvorne spesialutgreängar er t.d. Anker Jensen: Sproglige Forhold i Åby 
Sogn, Århus Amt. Dania V (1898). Peter Jeppesen: En sönderjysk dialekts ud-
vikling i de sidste generationer. 1938. Lars Levander: I vad mån kan ett bymål 
kallas enhetligt? (Undersökning rörande Åsenmålet i Älvdalen). Språk och Stil 
1909. Bertil Björseth: Dialekt och riksspråk i en bohuslänsk socken. 1946. 
Karl-Hampus Dahlstedt: Norrländska och rikssvenska. Norrländsk Tidskrift 
1956, nr. 2 (serprent). L. Gauchat: L'unitå phonåtique dans le patois d'une 
commune. Festschrift Heinrich Morf. 1905. N. M. Karinskij: Oåerki jazyka 
russkich krest'jan. Govor derevni Vanilovo. 1936. 

2  Maal og Minne 1943, s. 165-174. 
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anten hallingane har vandra inn frå Austlandet eller frå Vestlandetl; 
men visst er det at så langt vi kan fylgja soga attover, har her vore 
folkeblanding og samkvem både austetter og vestetter. No er dal-
foret fyrst og fremst orientert austover, og det hoyrer administrativt 
til Austlandet; men radt til 1631 låg Hallingdal saman med Valdres 
under Stavanger bispestol, og i gamal tid sokna desse dalane til 
Gulating. Det har vore mykje gamalt hopehav mellom Hallingdal og 
Valdres; såleis var dei eitt prostedome til 1737, og målfora i desse to 
bygdelaga er så like som to tvillingar kan vera. Dej er såleis åleine 
austafjells om lydovergangen rn > dn, som elles er sermerkt for sor-
vestnorsk. Men dei austnorske draga i desse målfora er likevel ster-
kast, og dei har både jamvektslova og tjukk 1 (?). 

I dei siste hundre åra har Hallingdal vore i eit liknande hamskifte 
som andre norske fjell- og dalbygder. Det er verknadene av den 
industrielle revolusjonen som kjem til dalen med den moderne vegen 
og jarnvegen2, toget og bilen. Nfflringslivet har skift frå eit jordbruk 
som fyrst og fremst var sjolvforsynande og arbeidde med primitive 
reiskapar, til ej mekanisert drift med produksjon for sal. Handverket 
er i stor mon flytt frå bondegarden til verkstaden eller fabrikken att-
med stasjonsbyen. Der veks ög hotell og pensjonat fram, og derfrå 
spreiest turistane utover dal og fjell i veksande straum. Med alt 
dette har omsetnaden auka, og handelen har vorte ein viktigare me-
ringsveg. — Den meste lxrdom dei gamle vanleg fekk, var nedervd 
gjennom xttene og gjeven av mor og far. No har her som andre stader 
skulane teke over opplwringa, både den teoretiske og den praktiske. 
Utanom folkeskulen er her framhaldsskule, fylkesskule, ungdomsskule, 
realskule, arbeidsskule og jordbruksskule, og det er no lettare til-
gjenge til hogare utdaning i byane. Dette er alt vel og bra; men den 
gamle kulturtradisjonen vert broten; den sermerkte bygdekulturen 
vert trengd unna. — Målforet er det språklege uttrykket for den 
gamle bygdekulturen, og det kan ikkje bli upåverka av desse om-
skifta. Med meire skulegang og lesnad får normalmåla (bokmål og 
nynorsk) meir og meir makt, og avisene og radioen som kjem inn i 
alle heimar, gjer at folk ser eller hoyrer normalmål kvar einaste dag. 
Hallingdal har ikkje nokon retteleg by innan sine grenser; men att- 

1 Jfr. t. d. Lars og Sigurd Reinton: Folk og Fortid i Tiol s. 70 if. 
2 Bergensbana gjennom dalen vart opna 1909. 



4 OLAV T. BEITO 

med jarnvegsstasjonane veks det fram såkalla stasjonsbyar. Av desse 
har enno ingen fått eit serskilt målfore. Hallingane i stasjonsbyane 
talar vanleg sitt bygdemål. Men her er livlegaste hopehavet med 
framande, og målforet vert her mest utsett for framand påverknad 
og avsliping. Stasjonsbyane er bygdesentra, og derfrå breier så på-
verknaden seg utover grendene. 

§3 

I ej utgreiing som denne er det viktig at tilfanget er mest mogeleg 
homogent, og eg byggjer difor berre på mine eigne oppskrifter frå 
åra 1945-47 og supplerande oppskrifter og lydbandopptak frå 1956. 
Det lange opphaldet i innsamlingsarbeidet (1947-56) kom av om-
stende som eg sjolv ikkje var herre over. På den siste granskingsferda 
konsentrerte eg meg om å dra inn i etterroknaden dej yngste genera-
sjonane. Det kunne vel åg ha vore grunn til nye intervju med mine in-
formantar frå fortiåra; men tida tillet det ikkje, og dessutan var 
sume av dej avlidne. Ein må difor vera merksam på at her ikkje 
berre er tale om målet til ulike aldersgrupper, men ög om ein krono-
logisk skilnad som kjem av ulik tid for innsamlingsarbeidet. 

Min eldste informant var fodd i 1854 og den yngste i 1940. Den 
kronologiske skilnaden vert altså etter gamal rekning om lag tre 
generasjonar, og eg har delt mine heimelsmenn inn i tre aldersgrupper. 
Men tidsromet er ikkje skift heilt matematisk i tre jamstore bolkar; 
for eg har meint det var rimeleg å ta omsyn til den historiske utvik-
linga, som ein må rekna med har gjeve seg språklege utslag. 

Til den eldste aldersgruppa (gruppe I) reknar eg dej som er fodde 
mellom 1854 og 1885. Dej yngste av desse var då i konfirmasjonsalde-
ren ved 1900, og alle i denne gruppa har såleis fått sine språkvanar 
for 1900. Sume av dej eldste har koyrt med hest til »Branes» (Brager-
nes, Drammen), og einskilde har gått i omgangsskule. Alle i denne 
gruppa har vore med på fjellslått og mosetaking, og dej har god greie 
på gamalt bygdehandverk. Dette gamle arbeidslivet er heller ikkje 
ukjent for den mellomste aldersgruppa som eg reknar fram til 1920 
åra (gruppe II). Men desse har vore med på å setja i verk ej intensi-
vering og mekanisering av jordbruket og ei vidare differensiering av 
nwringslivet. Dej har i sin ungdom hatt ein lettare utveg med Bergens-
bana, og dej har vore meir ute frå dalen, og fleire har skaffa seg 
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vidare utdaning. Dette siste gjeld i endå hogare grad den yngste 
aldersgruppa (gruppe III). Dej er oppvaksne med mekanisering og 
industrialisering, og dei har lite eller inkje greie på gamalt arbeidsliv. 

Såleis dekkjer desse gruppene av informantar det meste av den 
historiske utviklinga som ovanf or (§ 2) er skissert; dei dekkjer 
tolleg godt heile målforeområdet. Dif or torer eg tru at tilfanget skulle 
vera representativt innanfor ramma av denne utgreiinga. 

§4 

Foremålet med denne utgreiinga er ikkje å gje ej utfinnande skild-
ring av målforet, men i store drag å syna målferreutviklinga dei siste 
mannsaldrane. 

Målet til dei ulike aldersgruppene viser enno meir av samanheng og 
likskap enn av skilnad. Overgangane er flytande, og det kan ofte vera 
vandt å avgj era kvar grensa for den språklege skilnaden går, liksom 
det ög kan vera vanskeleg å sjå kva som er individuelle variantar, og 
kva som er kronologiske skilnader. — Her må ein vera merksam på at 
målfeiret ikkje berre endrar seg frå generasjon til generasjon, men dg 
innanfor den einskilde generasjonen og hjå det einskilde individet. 
Så langt dei ulike aldersgruppene er samtidige, er dei g meir eller 
mindre påverka av same utvikling. Men om utviklinga såleis i nokon 
mon viskar ut aldersgrensene, vert det likevel att ein sldlnad mellom 
målet hjå unge og eldre. Dej eldre har ein arv av gamalt målforetil-
fang og gamle språkvanar, som i nokon mon seinkar eller hindrar 
opptaking av nytt; dei unge derimot står friare, og hjå dei går ut-
viklinga snoggare. 

Leksikalske endringar 

§5 

I levande talemål er det til alle tider meir eller mindre av endringar 
i ordtilfanget. Ord cleyr, og nye vert laga eller lånte (sjå § 6). På same 
måten er det semantiske skifte, tydingar kjem bort, og nye kjem opp 
(jfr §7). 

Mine gransldngar av ordtilfanget i hallingmålet er ikkje så om-
fatande at eg torer tru dei er utfinnande; men om tilfanget eg såleis 
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har funne, ikkje gjev trygt grunnlag til å &ma om det omfanget 
endringane har, så syner det likevel tydeleg stemneleia i utviklinga, 
og ein får ein tanke om tempoet. 

§ 6. Ord som går av bruk 

I. Ord som er vanlege hjå dej eldste og mellomste generasjonane, men 
er ukjendel hjå sume av dej yngste: 

ag' ga v (agga, vera uroleg, ottast): ag'ga (Hemsedal PS). ann' tälta 
f. (andtone, grovt og uvyrde menneske): åt le? ann'töna (Hol SR). 
ann‘ tönale adj. (andtöneleg, vrang, lei) ann' tön,en adj. (andtonen, 
vrang, lei). bur sa v. (buf sa, renna i veg tungt og uvyrde): han buf sa 
te', kom brått og uvyrde (Hol SR); kåma buff san, korna busande 
(Hemsedal PS). buf sen adj. (buf sen, framfus). for (og din-) adj. 
(einf or, einhjelpen). !ale adj. (erteleg, ergeleg). jdnen (og -åt-) 
adj. (geinen, usto, vinglut). p' pen adj. (kjeppen, strevsam): dg 
vart'80 tQl5,̀  pent for det, det vart berre så vidt dej greidde det (Hemse-
dal PS). kvm m. (kvim, ein som er vinglut). kv' men adj. (kvimen, 
vinglut). nuv'P v. (nuvla, pusla). vglekrug adj. (vekrug, (lys) vaken). 

2. Ord som er vanlege hjå dej eldste og mellomste generasjonane, men 
er sjeldsynte2  hjå dej yngste: 

gr va f. (goyve, bål som det ryk mykje av, til å roykleggja med): 
bre& na jår va serl til å halda klegg og mygg borte frå krotera på stolen 
eller ute i beitet (Hemsedal PS). hyr'ja v. (hyrgj a, skrolla): hyr`ja å 
luga (bol HH). kam' pa adj. (kampa, ~A god): kam' pa We ra jam- 
gode karar (Hol HH). vadag m. (klavedag, dag mellom jol og 
nyår; i dagane mellom jol og nyår stod krotera i klavane og vart 
ikkje loyste ut midt på dagen (OR); jfr. loysingstell): i We vaclago 
(eldre -dögo). nus' ka v. (nuska, pusla): nus' b å ar`bcita. rad' da v. 
(radda, prata, tova). trd sal adj. (trasal, skral). tet ji m. (tåg e, 
ygstekjerald (av twger)). årji, v. (ciygj a, få augo på). 

Ukjend (ukj.) vil her og i det fylgjande seia at informanten ikkje skjenar 
ordet. 

2  Sjeldsynt (sp.) vil her og i det fylgjande seia at Me har ordet i sitt aktive 
vokabular. 
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Ord som er vanlege hjå dej eldste, men sjeldsynte hjå dej mellomste 
og yngste generasjonane: 

lak la (og -si) v. (lasla el. latla, arbeida slapt, klatra): han lasla 

burt tf e (Hemsedal PS). lah' /en (og -si-) adj. (laslen el. latlen, slapp, 
klatren (i arbeid)). me/a v. (mela, pusla, klussa): melanda sen, svart 
sein (Hemsedal PS). nög' adj. (nogg(e)leg, grysjeleg, falsleg, nifs). 
rodd n. (radd, prat, tov): von' da å kåma i radd' me ikkje 
vanskelege å koma i prat med. rös' te m. (roste m.; gno hrosti): Era 

på rös' ten ha malt i rostekjeret og slå på varmt vatn (Hemsedal PS). 
ter' makrytyr n. (termekroter, småtarande, vantrevug krater). 
ttr‘ men adj. (termen, småtaerande, vantrevug). tur dren adj. (tuldren, 
fortulla, or i hovudet). utreis' adj. (utreiskleg, ulagleg (serleg om 
skap el. form)). 

Ord som er vanlege hjå dej to eldre generasjonane, men ukjende 
hjå dej yngste: 

n' dabreen adj. (endebrwsen, brå med arbeid o.a.). /izoiig adj. 
(fulordig, full av fantord, beisk og tergande i talen). gr'  pen adj. 
(gropen, grovt malen; grov, kornut, ujamn). kistökk (el. -s t å k k) 
m. (halestokk). hekla f. (hekle; mnt. hekele). hi' vii m. (hevel, 
hank, boyel, hengsle): han ha vd bet na dv' hi' vil'n i bjor lun (Hol HH). 
hyr' ju f. (hyrj e, skrone). kvä` pen adj. (kvapen, oppbolna). /jöVöt 

(og -f åt) f. (ljöt& f., n.): /frY röt unde Ictöv'sale (Hemsedal PS). mQidd 

(og -ett-) f. (meidd, sledespor). mQin'spgrren (og -ett-) adj. (meinsper-
r

. 
 en, vrang). mot' trasal adj. (m ottr a s al, motskapt, vrang; jfr. tr a sal). 

mö' le adj. (modeleg, modefull, tung). treas f. (troys, (ol)skål med 
tut på sida). töle (k)le adj. (tokleg, lagleg). vav‘var m. (vangar, 
bolle el. stor skål med flate, breie handtak på sidene). tir' /ek m. 
(vkleik, sporvehauk). busam adj. (åbusam, raust, rikleg). 

Ord som er vanlege hjå dej eldste generasjonane, sjeldne hjå dej 
mellomste og ukjende hjå dej yngste: 

am' v. (am la, masa, apa): han am` kt så tå' å ifrer , visste kje kva han 
ville (Hemsedal PS). bor' ren adj. (b yr r en, byrg, brå, sinna). lirka v. 
(felinka, smeikja): lirka se me (el. i nn åt) en gjola for ein (Hem-
sedal PS). inn'attjeviy, f. (innattgjeving, det å gje krotera mat 
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etter at dej har vore ute midt på dagen; jfr. lår siystgll). (h)ab' ben 
adj. (knabben, medels stor, velvaksen og sterk). lår sivstgll n. el. 
avkorta tår siy f. (loysing-(stell), kroterstell midt på dagen om 
vinteren, då krotera i eldre tid vart loyste ut ej stund, så dej kunne 
drikka, bita ris o.a.). m?ket v. (mekj a, gjera makeleg el. lempeleg): 
mast på gina-n' , preia på einannan (Hemsedal PS). nus' te m. (nust e, 
liten tettbygd kar). nus' ten adj. (nusten, liten og tettbygd). nögg m. 
(nogg, fxlske, uhyggeleg kjensle; gno. hnoggr): ck va slik nögg' tå 'o. 
nög`ga v. (lunga, kvekka, stokka; jfr. gno. hnoggva). nd` va v. 
(nåva, pusla): ntt va v. (nåva, pusla): nd' va å arbeta (Hemsedal PS). 
pe sa v. (pesa, plukka): pe sa upp. rgn' »bytta f. (rennebytte, bytte 
til å samla rend (skurna) injolk i). sjö'vu f. (skjove f. eit slag 
gamaldags skavejarn). sös' sie adj. (sotleg, sot, med lyst): ho a' dg 
så sös' sie med »velbehag» (Hemsedal PS). 

6. Ord som enno er nytta av dej eldste generasjonane men er ukjende 
hjå dej to andre gruppene av heimelsmenn: 

amå'ga se: om godkarar som går og mjukar seg og prover om dej 
kan sleppa til å ta tak (Hemsedal PS); jfr. åmaga v. driva eller 
skunda på (Hall A2); gno åmå.(1)ga v. påtala. audn f. (audn, lykke; 
jfr. gno au5na f.). auig adj. (avaudig, uheldig). bejeje adj. 
(begjengleg, lagleg; jfr. gjengeleg, gjengs; nedt. begenge, 'gang-
bar'). där ram adj. (dulram, som er uthaldande til å dolja noko; 
pålitande til å halda på ein loyndom). finn' sjen adj. (finnsken, 
åtfinnsam, åtfinnug). tud'ien adj. (fugg en, muggen): fud' jent för' 
(Hemsedal PS). kvidaur m. (kvataur, sand som lagar seg av 
sliping eller bryning): kveit'aur » brg"nastronti. kvit&P v. (kvimla, 
vimsa): kvim'b att' å framm' . mes' so adv. (misso(m), ymist, ujamt): 
de så mes' 80 det er så ymist med det; de mes' so t elk' re, åkeren er ujamn. 
myk'b å grdta, gråta halvt fornwrma (Hemsedal PS; mykla v. vel 
til mjuk adj.). nue trast vr. (nutrast, smuldrast): nut' trast bury' 
(Hemsedal PS). part' stan adv. (part staden, sumstad). rum' madryjil 
m. (rj om e drygel, samandregen rjome, helst når det er lite ådra av). 
rum' ~etta f. (rumpeste(r)te, bakjole, roveMr). sgm' par adj. (sem-
per, fin på det, kreesen): sgm' par på drik' ke sitt (om dyr). sgl'lar m. 
(silhår n. hårduk til å sila gjennom; jfr. Beito, Genusskifte i nynorsk 
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s. 330). skrif tan subst. (skriftan, skriftemål): vera fram' ma te skrif tan 
(Hemsedal PS). snåld m. (snåld, ein som snåldar, er (vel mykje) om 
seg og for seg; jfr. snåld, snut, tryne, Snm A). snål' da v. (snålda, vera 
framme med nasen sin, snaka): snår da ontkriyy' , fara omkring og 
vera om seg (Hemsedal PS). snår den adj. (snålden, som er huga til 
å snålda, (vd l mykje) om seg og for seg). key m. (tveng, skoreim; 
gno. p vengr): tvm 43g om tve' vent dgr'; jfr. neste ordet (Hemsedal 
PS). tvd yen adj. (tvengen, grann, smal (om dyr)). vås'mune (og 
yess-') m. (vitsmune, vit hjå dyr; gno. vitsmunir m.pl. vit, klok-
skap). 

Orda i fyrste gruppa skulle då kunna overleva dej yngste genera-
sjonane av mine heimelsmenn, mogeleg er det vd l åg at ord i gruppene 
2. og 3. kan gjera det. Samanlagt utgjer desse gruppene av alle doma 
litt meir enn ein tredjepart, som såleis skulle ha meir eller mindre 
von om å leva inn i neste hundreåret. Men bort mot to tredjedelar 
vil venteleg vera heilt avlagde i dette hundreåret, og om lag ein 
fjerdepart vii doy ut med dej eldste generasjonane i våre dagar. 

Kvifor går så desse orda av bruk, og kvifor vert sume ord tidlegare 
avlagde enn andre? 

Eit kjent fenomen i språkhistoria er at ord går av bruk etter at 
innhaldet i orda har vorte uaktuelt. Blant &ma ovanfor gjeld dette: 

gr va, hå' lastökk, hk' la, in` nattjeyiy, kyrkmur, ljd fät, lår sivskll, 
medd, ren' abytta, (rum' ma)-dryjil, rös' te, ser kr, sjö' yu, tråis, ter ji, 
vay' var. 

brQn‘na jår va var noko som hekk saman med gjeetarliv og stolsliv 
i gamle dagar. Når no ordet tek til å vera lite nytta av ungdomen, 
kjem det nok av at gjeetinga er avlagd og stolslivet i tilbakegang. 
in' nattjeviy og lår siystQll er minne om avlagt kroterstell, og rum' - 
madryjil, rennabytta, ser lar og tcr ji fortel om gamaldags mjolkestell. 
kvår auren t bry' nastron&i, er ein uviktig detalj som serleg hoyrer i hop 
med ljåslåtten; men den har vorte meir og meir avloyst av maskin-
slått, og dette ordet ser ut til å gå av bruk i våre dagar. Nstökk og 
/jir fät var delar av den gamle klovreien, som dei unge i dag er ukjende 
med. Ja, dei kjennest heller ikkje ved ordet medd; for det er bilen og 
traktoren som held på å ta hegemoniet frå hesten og sleden, slik at 
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den sist nemnde ikkje synest å kunna halda m eidda si i språket. 
hek'p vart nytta ved tilreiing av linet; men det er no så lenge sidan 
lindyrkinga vart avlagd at dei ikkje kjenner denne reiskapen. Ein 
annan avlagd reiskap som dei unge ikkje kjenner av namn er sjö'vu; 
den nytta dei gamle til å slettskava tretrog o.a. med; men denne 
primitive skavereiskapen finst korkje på dei skulane der ungdomen i 
dag får si sloydopplxring eller på dei moderne verkstadene, som no 
meir og meir lagar bunadsting for heimane. Det er fåe av dei yngste 
generasjonane som har så mykje greie på gamaldags olbrygging at 
dei veit kva rös' te er, og det er så lenge sidan olet vart tappa i tråls 
og my' var at desse kjera eig er ukjende for dei. — Desse orda er då 
doyande minne om eldre tilstand i naeringsliv og kulturliv.' Dei går 
av bruk utan å få synonyme avloysarar. Men resten av dei doyande 
orda vert derimot utkonkurrerte av synonyme ord og uttrykk. 

Det kan ofte vera vanskeleg å ettervisa årsakene til at eit ord taper 
i tevling med eit anna. Men ved dej orda vi her har å gjera med, er det 
typiske skilnader, som kan tena til forklåring. Såleis har dei doyande 
orda lite eller inkje vore nytta i skrift. Sume av dei er ikkje ordbok-
borde, og nokre har eg ikkje eingong funne i arkivet til Norsk Ordbok. 
Dome av dette slaget er: dy' auig, bejQy' je,Qn'dabresen, fu4' den, kvinqa, 
part' stan, skriftan, snår den, tv« yen. Desse orda har eg berre hoyrt 
i Hallingdal. 

Andre ord som synest vera lite eller inkje kjende utanom Hallingdal 
er: buf sen, g zn' för, hk la, k:Mien, mot' trasal, nus' te, nus' ten, ter' makry- 
tyr , kr' men, utres' — Ja, det gjeld alle dei orda som held på å 
verta uttrengde av andre at dei er sterkt avgrensa geografisk. Det er 
såleis målforeord utan nemnande stonad i litterxrt bruk. Med desse 
tevlar ålkjende ord og ordlag som er vanlege både i tale og skrift. 
Desse siste vii vinna for di dei er betre skikka til å formidla den 
aukande kontakten utetter, som er ej fylgje av den utviklinga vi har 
skisert ovanfor (§ 2). 

Etter dette er det rimeleg å slutta at fyrst vert dei orda avlagde 
som tidlegast har vorte uaktuelle eller har den minste utbreiing og 
frekvens i tale og skrift. Dette synest 6g stort sett hova med vår 

1  Jfr. Lars Levander i Språk ock Stil 1909 s. 53: »En stor mängd ords död 
beror naturligen på, att själva saken försvinner, att hela den gamla bondekul-
turen ligger i dödsryckningarna.» 
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gruppeinndeling ovanf or. Såleis er det likt til at dej uaktuelle orda vert 
avgloyside i ej rekkjefylgje som er rimeleg ut frå den historiske ut-
viklinga som ligg til grunn. Vi legg ög merke til at gruppe 6 inneheld 
flest etter måten av dej orda som har den minste geografiske utbrei-
inga. I denne gruppa er ög dej orda best representerte som eg ikkje 
har funne i skrift. 

§ 7. Tydingar som går av bruk 

Tydingar kan verta uaktuelle på same måten som ord. Såleis har 
deg' sia f. (denglse) ög hatt sertydinga bakke på ljå. Båe dej eldre 
gruppene av informantar kjenner denne tydinga; men ho er ukjend 
for dej yngste. Dette heng nok saman med utviklinga av ljåsmiinga 
frå småindustri heime på garden til fabrikkverksemd i stasjonsbyen 
(jfr. § 2). Her er ög nemnande den sertydinga iåä,'sie har fått som 
avstytting av lår siystQl1 (sjå § 6,5). 

Tevling mellom lånord og sertydingar av eit heimleg ord har vi 
dome på ved sjö'a v. (sj oda, koka, sveisa): sjö' upp noko söll'mjö?k; 
gr Y ta ds sy no; de san' ut' etvar; sjö'a hes' ko. Hemsedal (PS). Desse 
tydingane var vanlege hjå dej eldste informantar, sjeldne hjå dej 
mellomste generasjonane og ukj ende hjå dej yngste. Sv eisa er eit 
fagord som har trengt inn saman med nyare arbeidsmåtar og apparat. 
På same måten har ög koka hatt stelnad i kokeboker og husmor-
skular. 

Ordformer som går av brukl 

§ 8. Heimlege ord 

an' (n)til el. an' (n)ti, yngre an' (p,)t'n (anten): I og II; an' (n)ti el. 
an' (n)t' n III. dis' (s)eld'n adv. (av dess heller; vanl. dess meir): 
I sjl., II og III ukj. samal adj. (av einsamal; vanl. on' sam): I 
sjl., II og III ukj. har' ve m. (metatese av h avr e): I vanl., II og III sjl. 
näs' 01a el. nök la f. (nesle; oftast brQn' ?lagras el. brgn'nQsP): I vanl., II 
og III sjl. pör‘,59 f. (polse, vanl. pöl' sa): I (Flå NG, Nes EN d.e.). 

1  Eg har valt å skilja ut og omtala serskilt desse tilfella som står på over-
gangen mellom dej leksikalske endringane (§§ 6-7) og brigde i lyd- og form-
system (§§ 11-35). 
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— Oppgjeving av kakuminal uttale som i pols° finn ein åg ved 
fleire lånord; jfr. § 9. vt m. (av vetter; no meir og meir den uassi-
milerte forma vin'tar): I vall., sjl. vin'tar; II sj!. vit', oftast vin'tar; 
III vanl. vin'tar. Pl. vet' ra, vet' rcurn held seg betre enn sg. vet, det 
same gjer komposita med vet' re-. 

Dette er då ordformer som ikkje vert nytta i normalmål og berre 
har mindre målgeografisk utbreiing. Dej vert no uttrengde av einsty-
dande former eller ord som er meir vanlege; sml. § 6. 

Stundom har lånte ordformer trengt inn i einskilde tydingar, medan 
målforeformene enno held seg i andre tydingar. Såleis heiter det no 
ofte hjå dej eldre og vanleg hjå dej unge /gs n. om elektrisk lys, men 
elles (/)jås; det same gjeld strömm m. om den elektriske straumen, men 
elles straum. På same målen er det bg med sj t (ski) til å gå på, men 
enes sjf a (sk i e). 

§ 9. Lånord 

I dej fylgjande doma er fyrst oppforde dej uttaleforniene som no 
ser ut til å verta vanlege serleg hjå dej yngre generasjonane; i parentes 
står dej nynorske normalformene; til slutt kjem eldre uttaleformer 
med gruppemerke og oftast med kjeldetilvising: 

afe'ra m., f. (af f e): &Vera 1 (Al OP), af lera II (Hol AM). agent' 
m. (agent): ä' gent I (Al OP, Torpo SN, Flå SVe), II (Hol AM). 
akord' m. (akkord, arbeids-): ä' kort I og II vanl., III oftast. absolutt' 
adj. (ab s olutt): ap' salut I (Al OP, Torpo SN), II (Hol AM). aspekt' 
m. (aspekt): eit' spektar I (Torpo SN), spekt II (Hol AM). avi' s(a) f. 
(avis): er visa I (Al OP, Torpo SN), II (Hol AM). barbe ra v. (barbera): 
bar bera I (Al OP, Torpo SN), II (Hol AM). basirl(a) m. f. (basill (e) 
m.): sala I vanl., II (Hol AM). batar ja m. (batalj e): bä' talja I 
vani., II (Hol AM). betdkc v. (betala): bit' ta& I (Torpo SN), biter& I 
(Al OP). blir sa f. (bluse): sa I (Hol SS, Torpo SN). bruclur ja m. 
(brudulje): brie dulja I (Hol SS). dokument' n. (dokument): duk' - 
kament I (Hol SS), duk' kamenta I (Torpo SN). du,stn' n. (dusin): 
die sig m. I (Hol SS, Al OP, Torpo SN). eksCe man m. (eksamen): 
Q/0'8a~ I (Hol SS, Torpo SN). Q1c8å'  ra v. (eksera): Q/0'8er? I (Hol SS, 
Al OP, Torpo SN). ksis'  m. (eksis): Q1e8i8 I (Hemsedal PS). ey'va/ 
m. (engel): ey'va? I (Hol SS), gy'vt/ om smågut (Torpo SN). lamt% 
m. (familj e): lam' meli 1 (Torpo SN). ferfk adj., n. ferttlet (fersk, 
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f er skt): /ek, n. kkst I, II ofte, III sj!. kapten' m. (kaptein): kaf tin 
I (Hol SS, Al PB, Torpo SN), kaf ten I (Flå NG). karabin' n. (kara- 
bin m.): rabin I (Hol SS). karaktär' m. (karakter): ra(k)ter 
I (Nes EN d.e.). kausjonä'ra v. (kausj onera): kafsjonera I (Hol SS, 
Ål PB, Torpo SN, Flå NG). kommunis'ma f. (kommunisme m.): 
kom'munisma I (Al PB). kompani' n. (kompani): kum'pani I (Hol 
SS, Al PB), kom' pani I (Torpo SN), kom' pani I (Flå NG). krtit n. 
(krut): krfc I (Hol SS). losjä' ra v. (losj era): lir' sera I (Al PB, Torpo 
SN), lus' sera II (Hol AM). margarin' n. (margarin m.): garin I 
(Hol SS, Flå NG), mar' garin I (Al PB, Torpo SN). marsg ra v. (mar-
sj era): mas' sera I (Hol SS, Al PB, Torpo SN). masjrna f. (maskine): 
mas' jina I (Hol SS, Al PB), II (Hol AM). medisin' m. (n.) (medisin): 
mälasin I (Hol SS, Al PB, Torpo SN, Flå NG). natur' m. (natur): 
nat'tur I (Hol SS, Al PB, Torpo SN, Nes EN d.e.). or ja f. (olj e m.): 
örju I (Flå NG). pakta' ja f. (patrulje m.): trulja I (Tiol SS). 
pelokyy' el. pelatm' m. (pelotong): pratuy I (Hol SS, Torpo SN, 
Nes EN d.e.), pkr tuy (Al PB). —1 utvida tyding om flokk i det heile 
vert ermo dei gamle formene nytta av yngre generasjonar ög. 
m. (pilar): på' lar I (Al PB, Torpo SN), pgr tar I (Flå NG). — Desse 
gamle formene vert ög nytta av yngre generasjonar om eit lite skåp 
på veggen mellom to dorer. polr sa f. (polise m.): pelisa I (Torpo 
SN). so/dat' m. (soldat): sg'latar I (Hol SS, Torpo SN), latar I 
(Flå NG), syld tar II (Al EV). soskalis' ma f. (sosialisme m.): sos' 
lisma I (Hol SS, Al PB, Torpo SN). spandirbal adj. (spandabel): 
spalt' dabal I (Hol SS). student' m. (student): stud' dent I (Hemsedal 
AV). stud' ra v. (studera): stud' der a I (Hol SS, Torpo SN), II (Al EV). 
sulisant' adj. (suffisant): suf fisant I (Hol SS). takså'ra v. (taksera): 
tak' sera I (Hol SS, Al PB, Torpo SN). telalone ra v. (telefonera): 
elafonera I (Torpo SN, Nes EN d.e., Flå NG), t?lafonera I (Hol SS, 

Al PB, ög Flå NG). tobakk' m. (tobakk): tö' bak(k) I (Hol SS, Al PB, 
Torpo SN), II (Hol AM). 

Dei eldre uttaleformene representerer ej heimleg utvikling med 
tillemping etter reglane i målforet. Dej yngre formene har derimot 
uttalen i normalmåla til monster. 

Fleste lama er to- eller fleirstava ord som i normaluttale har aks. 
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1 og huvudtrykket utanom fyrste staving. Den eldre målforeuttalen 
har her hatt aks. 2 og hovudtrykk på f yrste staving. 

Parallelt med skifte av trykkstaving går kvantitetsskifte. Ulik 
bygnad av dej to trykkstavingane kan fora til eit skifte mellom vokal-
og konsonantlengd som t.d. i duett — agent', barbera — barbera. 

Saman med hovudtrykket på fyrste staving har slike lånord ofte 
fått reduksjon eller bortfall i andre stavingar. Dome på bortfall 
av mellomstaving har vi i Qlesis, QleSerd; her har dissimilasjon verka 
med til bortfall. Redusert vokal har duk' kament, kurri pani, me lasin, 
pelatggy. Samandraging av diftong finst i kaftin. — 1 pOetuy er 
den trykklette (reduserte) vokalen i fyrste staving bortfallen; men 
elles har vi sett at fyrste staving vanleg vert lengd ved framflytting 
av aksenten, og ein trykklett (eller redusert) vokal der vert trykksterk, 
stundom med ein annan lydkvalitet, t.d. bit'taja, duk'kament, kum'-
pani, lus' sera (om substitusjonen u <o sjå Cog § 12). Overgang frå 
redusert vokal til fullvokal i staving med sterkt bitrykk har 4,  lafo-
nera. 

Andre &me på tillemping etter lydverket i målforet er: i > e, e i 
pelar, perlar. *6>ö i ör ju, pliirtuv; om uy <-on i pl,öt'tuy sjå § 12. 
bs>ps i ap'salut. pt> ft i kaftin. rd>-rt i Cekort.1>?ibkisa, QU'139?, 
ÖHU, pifietUy. rs >s(s) i nzaisera, fesk og med metatese i n. fekst. — 
Dissimilatorisk bortfall av r har vi i mer garin og dissimilasjon i 
barbera, melasin. Bortfall av dentalen i krii kjem frå former der d 
stod intervokalisk og etter nynorske uttalereglar var stum (mnt. 
kråt — krildes). 

Formene söt' talar og sylatar som har til foresetnad overgangen 
Id>ll, er nok lånte frå andre målfore som har denne overgangen. 
Uttalen kar sjonera byggjer vel på gamal skrift med av for au. 

Såvoren eldre målforeuttale av lånord har funnest i alle bygdemål, 
men den vik no plassen for normaluttalen. Slike lånord som i stor 
mon fylgjer f ramande uttalereglar, har i normalmåla ein fastare 
landsgylclig uttale enn heimlege ord og toler mykje mindre lokale 
avvik. Denne uttalen vert innlxrd saman med normalmåla (bm. og 
nyno.), og ved sida av skulane gjer radioen mykje til å spreia nor-
maluttalen. Det vert no rekna for eit merke på opplysning og daning 
å kunna nytta slike lånord »rett». — Men her er enno stor individuell 
skilnad, og aldersgruppene vert ikkje homogene; utdaning, yrke, og 
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samkvem med framande har her meir å seia enn ved 'heimlege ord. 
Tkkje  berre 'waren, men ög hotellverten og handelsmannen vii 
leggja seg meir etter normaluttalen av lånord enn bonden og arbeids-
mannen. Desse to siste yrkesgruppene har halde best oppe den tra-
disjonelle målforeuttalen, og dej lånorda der denne uttalen synest å 
halda seg lengst, er slike som har stor frekvens eller serleg aktualitet 
i daglegtalen hjå bonder og arbeidsfolk. %me på dette er eeko?1, 

ä'  visa, tö'  sera eller lus'  sera, mas'  jina, petar eller pd' Iar, pMetuy — 

plgtuy, abak(k). Doma der normaluttalen synest å ha slege mest 
gjennom, har derimot sterk tilknyting anten tu l skule, krambu, kyrkje 
eller militrstell; det gjeld såleis betP,a, bl ft'  sa, qy'va/ (men i profan 
tyding Qrj yil), kapten' , kompani', margarin' , natur' , or ja, soldät' . 

Når den individuelle skilnaden krossar aldersgruppene, går det 
oftast i den lei at gamle informantar har normaluttale, og det er berre 
i fåe tilfelle ein finn eldre målforeuttale hjå yngre heimelsmenn. Det 
ser difor ut tu l at den eldre uttalen av såvorne lånord stort sett vil 
doy ut med dej eldste generasjonane. 

§ 10. Eldre og yngre former av personnamn. 

Av tostava personnamn finst ofte ei eldre form med aks. 2 og ej 
yngre med aks. 1. Dome er: An' na — An'na, Hd'  ga — Herga, Mar ar 

— Malta, — Olat, -Olav eller Maj, Rag'na — Rag/ na, TOra — 

Tö'ra. 

Dei eldre namneformene er alle lydrett framvaksne i samsvar med 
målforet, medan dej yngre formene er opptekne i seinare tid etter 
skrift (jfr. § 9). 

Ved slike dobbeltformer går generasjonsskilnaden mest på namne-
skikken, med di det er folk av dej eldre generasjonane som oftast er 
berarar av dej eldre namneformene. Av dette kan ein vd l ikkje slutta 
at dej eldre formene vii doy ut med sine berarar; for namneskikken 
er ofte lunefull og skifter som ein mote. Men det er no likt tu l at av 
&ma ovanfor held sume eldre former på å verta avlagde; det gjeld: 
Hgga, Marr p og Tdra. 

I talen vert både eldre og yngre former nytta av alle; men det 
hender nok at gamalt folk nyttar dei eldre parallellformene i staden 
for dej yngre, t.d. Rag'na for An'na, Rag'na. 
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Skiftningar i lydsystemet 

§ 11. Jamningsformer 

Former som ådra v. (av bora), kg par m. (av kopar) er enno van-
lege både hjå unge og gamle; men dej yngste generasjonane har (3g 
former som IYO' ra, såleis Flå (SHa), ki ra eller bce ra Nes (HE, KS), 
Gol (RE, SH, NN), Hovet (PG). 

Vokaler 
§ 12. o- og u-lydane 

Dej europeiske vokalkvalitetane o og u hoyrer ein no helst i dej 
ovre bygdene; i dej ytre bygdene (Flå og Nes) kjem dej vanlege aust-
norske vokalkvalitetane o og u inn, og i våre dagar vandrar dej vidare 
oppetter dalen; ein kan no hoyra dej alt oppe i dej ovste bygdene, 
vissa hjå dej yngste generasjonane. — Der det ikkje er serleg turvande 
å skilja mellom o - o og u - u vert her vanleg skrive o og u. 

Sideformene jö? og jii? f. (om hogtida) byter seg i dej ovre bygdene 
noko etter generasjonane; der er jö? den gamle forma og er helst nytta 
av eldre folk, medan jfr? er innkomen utanfrå og har vandra oppetter 
dalen med stelnad i skrift og skriftbunden tale. Komposita med 
joge- held seg betre enn simpleksformene. 

Eit vitnemål om skilnaden mellom o- og u-lydane i målforet og i 
normalmål er substitusjonen av o med u hjå dej eldre generasjonane 
i lånord som duk' kament, kuni ironi, lus' sera, pilif tuy; i siste dömet 
kan det vel åg vera identifikasjon med det heimlege suffikset -uy 
(-ung). 

§ 13. Itakisme 

Liksom grarmebygdene i sor aust har dej ytre bygdene av Hallingdal 
overgangen y > i, i og sgy > i, e. Denne delabialiseringa rekk no opp 
på Hagaskogen i Gol, om lag til den grensa som der går mellom to 
skulekrinsar. 

Når det gj eld itakismen, er det tydeleg sldlnad mellom genera-
sjonane. Dej eldste har med fåe unnatak denne itakismen; i dej ein-
skilde tilf elle der dei no har nyare lånte former, kjenner dej alltid dej 
gamle avlagde formene, og minnest at dej har vore nytta. Dame er: 
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fara v. for glt. hdra, bera v. ör' 49 f. for 4D-'0, 
Flå (NG), ö're n. — dre Nes (EN d.e.). 

Mellom-generasjonane er meir ustoe. Dej forer ofte inn y for i 
(el. i), men umedvite gjer tidt itakismen seg gjeldande i talen. Såleis 
har eg notert l , lra og JO (lyda v.) etter same informant i Gol 
(ASt). Dej er 6g mest utsette for feil innsetjing av y for i, t.d. syk 
for lysikk'; han lär' se'e rg'sngrin hermde ein 16-åring i Nes (KS). 
Desse generasjonane har vanleg delabialisering av diftongen öy tul 

(el. Qi). 
Den nemnde 16-åringen sa aldri i for y, det eg hoyrde, og heller 

ikkje sette han inn y for i nokon gong; men så gjekk han no 6g på 
realskulen og åtte heime i sjolve stasjonsbyen på Nes. Jamaldringane 
og skulekameratane frå Rukkedalen, Bortnesoygardane og Flå hadde 
i og i heller ofte, men ikkje feil innsetjing av y for i. Dej unge har lik-
som dej eldre diftongane e eller Qi for öy. 

Konsonantar 

pn:fn, pt:ft 
pn> in, og pt> ft jord som opna v. > ör», tdpa v. ft. tafta er 

vanleg hjå dej eldste generasjonane. Men alt hjå, mellomgenerasjo-
nane hoyrer ein former som öp`na (bl ET), Qp`na (Al TT), og serleg 
gjeld det imperfektumsformer som köp' t9, tap' ta; dej er heller vanlege; 
for dej har stonad i infinitiv- og presensformene, 4-dpg,tdpa. Hjå dej 
unge vert boygningsformer med in og ft meir og meir sjeldsynte. 

fn> bn, mn 

fn > b'n i ord som öbb'n m. (Nes EN d. e., Torpo SN, bl ET), har no 
i Flå fått mn (omn) som i bygdene utanfor, men den gamle forma var 
her 6g med b'n (NG). 

hl 

si og tl >hl i dej ovre bygdene (Ho!, Al, Torpo). Uttalen med hl 
er i tilbakegang hjå ungdomen, i staden kjem 1  frå grannemål og 
normalmål, og jamvel hjå eldre folk hoyrer ein sideformer med 81, 
t. d. jak'sle m.ved sida av jaehle (j aksle) Al (PB), Torpo (SN); 
lånordet veksla v. har i desse bygdene vorte til vehla, men no 
2 — 578551 Svenska Landsmål 1958 
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hoyrer ein oftast vde sia jamvel hlå eldre folk, t. d. Hol (SS), Al (PB), 
Torpo (SN). 

rn > dn, nn 

Som nemnt (§ 2) har Hallingdal overgangen rn> dn (ln, in) saman 
med sine vestnorske grannar og Valdres, medan dej andre grannemåla 
vanleg har rn > fln. Assimilerte former trengjer g på frå to kantar, 
frå Krodsherad og Numedal. Dette er serleg merkande i Flå, »sö'bigde 
sea höna' å känn'» osfr. Flå (NG). Av ordet hyrna n. finst sidefor-
mene; hydna el. hidna (på slede), jöena (på hus). 

Om den etterhengde bundne artikkelen i pl. m. og f. sjå § 23. 

kn : (h)v, (h)v 

kn> (h)v, (h)v i ord som (h)at (Knut), (h)vå'ga (knaga v.), 
(h)yö el. (h)vå (kne n.), (h)viv el. (h)vtv (kniv m.) er enno det mest 
vanlege hjå dej eldre, men eg har 6g notert sume former med kn 
etter dej eldste generasjonane, t. d. knapp m., knett n. (k n e), knek 
m., knia (Torpo SN), og etter mellomgenerasjonane: kndga v. ved 
sida av (h)gega, knut ved sida av (h)viit, knett n. (Al TT). Hjå dej 
unge er formene med kn det vanlege. 

Ålmenne marknader 

Desse skiftingane i lydverket frå eldre tu l yngre generasjonar er 
alle saman utjamningar av sume sermerke som skilde hallingmålet ut 
frå grarmemål og/eller normalmål. I einskilde tilfelle som ved typane 
känn, og känn er det tydeleg påverknad berre frå, grannemål; men 
oftare kan det vera samverknad mellom både bygdemål og normalmål, 
og her har nok normalmåla mest å seia i våre dagar. 

Denne ytre påverknaden har i det einskilde ulike vilkår for å gjera 
seg gjeldande. Såleis har vi sett under omtalen av pn, pi :/n, ft (§ 14) 
at analogi innan sjolve målforet fall saman med den ytre påverkna-
den. Ved itakismen (§ 13) og 81: hl (§ 16) er det tale om utjamning av 
skilnad irmanfor hallingmålet sjolv; men her er det den ytre påverkna-
den som skuvar på og avgjer leia for utviklinga. 
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Brigde i Formsystemet 
SUBSTANTIV 

§20. 
Den ubundne nemneforma i eintal, som er framkomen ved synkre-

tisme av dej gamle nominativ- og akkusativformene, har i halling-
målet, som i andre norske målfore fått ej dominerande stode. Det 
har vorte ej moderne stomnform, og utviklinga "synest å gå i den lei 
at denne nye grunnforma meir og meir held seg ubrigda gjennom heile 
paradigmaet, og dej andre boygningsformene vert laga av nemne-
forma berre med tillegg av endingar. Såleis minkar det med indre 
boygning i sume hove. Dome på dette kan ein nok hoyra i talen til 
både gamle og unge, men flest er dej hjå dej yngste generasjonane, 
noko som vi nwrmare skal sjå i det fylgj ande. 

§21. Ubunde fleirtal av hankjormsord på -el (gno. -i/, -el), -ar, -o(n): 

ben' dil (bendel), ub. pl. bQnd la I og II vanl.; III sjl., oftast lnn' dila 
(Geilo HK, Al OK, Flå SHa), bQnd la el. bQn' dilla (Hemsedal AS), 
hej pil (hespel), ub.pl. kip/a I og II vanl., III hej p/a el. hd pila 
om lag like ofte. lyyl (lyk el), ub.pl. lylekt I og II, III sjl., oftast 

byla el. hö' mar (hamar), ub.pl. kam' ra I og II vanl., III 
kam' ra el. hg mara om lag like ofte. nä' var (navar), ub.pl. nav' ra I 
og II vanl., III ög stundom nå' vara. mör' go (ög -Q-) (morgon), 
ub.pl. mtd na (bl, Nes), mödna (Al, Torpo) I og II vanl., III ög 
mör' goa (Geilo Kb, GO, bl AMe, Hemsedal AS, Rukkedalen Pil), 
mQr` goa (Nes KS), mör' gona (Torpo AS, Hovet PG, Flå Sila). 

Merkn. Av engel og sumar har eg ikkje hoyrt anna enn sarnan-
dregne former i pl. Båe desse orda har stor frekvens i pl. og serleg 
engel har sterk stonad i normalspråket (jfr. ög § 9). 

§ 22. Ubunde fleirtal av neutra med stomnvokalen a: 

»U-jamning på a er det vanlege», seier Hans Boss (Norske Bygde-
maal IV, 24). Han nemner der bl.a. doma f ot el. fåt, pl. av fat og to k 
el. tåk, pl. av tak. Av tak har eg no ikkje hoyrt u-ljodbrigda fleirtals-
former, og av fat berre i samansetj inga sköt löt el. -fåt. Dej u-ljod-
brigda formene har nok vorte fmre dej siste 50 åra, og serleg den 
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yngste generasjonen har mange fleirtalsformer utan ljodbrigde. Dette 
kjem klårt fram i (loma nedanfor, men her er nok ög merkande ein 
målgeografisk skilnad, med di dej ytre bygdene, Flå og Nes, har meir 
av analogiske fleirtalsformer enn bygdene ovanfor: 

band (band), ub.pl. börd (ög -Q-) I og II vanl., III band el. bönd 
(-Q); band (Flå SH). Na (blad), ub.pl. b5 (-d-) I og II vanl.; bid, sjl. 
gå I (Nes EN d.e.); III bjä el. brö (4-); bkl (Flå Sila, Nes KS, HE). 
fläk (flak), ub.pl. /Ok (-d-) I og II vanl.; fläk (Nes EN d.e.); III 

vanl.; fläk el. gök (Gol RE, SH, NN), fidk (Ål OK). lä (lad), 
ub.pl. /ö I og II vanl.; lä (Flå NG, Nes EN d.e.); III lä vanl.; 
(Hemsedal AS, Gol RE, SH, NN), lä (Al OK). lamb (lamb), ub.pl. 
lömb (-Q-) I og II vanl.; I lamb (Flå NG); III lamb el. Iömb; lamb (Flå 
Sila). lass (lass), ub.pl. löss (-Q-), men g t. d. tre lass I og II vanl.; 
lass el. löss I (Nes EN d.e.), lass (Flå NG); III lass el. löss (-Q-); lass 
(Flå Sila, Nes HE, KS). nav'n el. nab'n (namn) ub.pl.: növ'n, nöb'n 
(Q-) I og II vanl.; nab'n el. nöb'n, (Nes EN d.e), III nab'n, nav'n el. 
nöb'n, növ'n (-Q-); nab'n og nav'n (Flå Sila). p?agg (plagg), ub.pl. 
prögg (-Q-) I og II vanl.; I Avg el. 24ögg (Nes EN d.e), plagg (Flå 
NG); III plagg el. pPigg (-Q-); plagg (Flå Sila, Nes HE, KS). skaft 
(skaft), ub.pl.: skött (-Q-) I og II vanl.; I skaft (Flå NG, Nes EN d.e.); 
III skaft el. sköft (-Q-); skaft (Flå Sila, Nes KS). spann (spann), 
ub.pl.: spönn (-Q-) I og II vanl.; I spann el. spönn (Nes EN d.e.), 
spann (Flå NG); III spann el. spönn (-Q-); spann (Flå Sila, Nes KS). 

Av bdd'n (barn) har eg i ub.pl. berre hoyrt u-uljodbrigda former, 
böd'dn (-Q-); men mange hevdar at ordet no sjeldan vett nytta i dagleg 
tale og at det i staden oftast heiter udvi m. (unge), ub.pl. uv' ya. 
Dette tyder på at ordet bdd'n har ein hogtidsam svip og serleg stonad 
for den gamle boygninga i skrift og skriftbunden tale. Dej andre 
&ana veit vi har utjamning av den indre boygninga i normalmåla ög, 
noko som skulle sto denne tendensen i målforet. Tilskuv til utjam-
ninga har hallingmålet ög fått frå grannane lenger ute i dalforet, 
noko som gjev seg utslag i målgeografisk skilnad. 

§ 23. Den etterhengde bundne artikkelen i hankjonn og hokjonn 
fleirtal 

Den lydrette forma er -dn (-ln, -tn); jfr. § 17. Men frå grannemåla, 
serleg frå Krodsherad, trengjer artikkelforma -n inn. Flest er desse 
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formene på -n i Flå; der har eg notert dej jamvel hjå informantar av 
dej eldste generasjonane like ofte som dej lydrette formene. Frå nord-
bygda i Flå skal eg her nemna nokre &Irae etter same informant av 
gruppe I (NG) til å syna ustoleiken her: heitadn (hestane), adn 
(klorne), sadn (lysene), me grmidn (mjodmane), strgn‘dadn 
(strendene) — men gr-g'nan (granene), jg'san (gjwsene), Anan 
(hitene), hö'van (hovane), st' Van, (stengene). Her synest for-
mene på -dn og på -n stå om lag jamsterke. Ej sterkare stode har 
artikkelen -n lenger ute i heradet. I dej andre herada lenger oppetter 
dalforet er formene på -n reint sporadiske og mest avgrensa til yngste 
generasjonane, t.d. gä an (gardane) (Geilo Klia, Ål OK, Torpo 
ASk, Nes HE), wbylan (lyklane) (Hovet PG), ham‘ran (hamrane) 
(Geilo KHa), mör' gonan (morgnane) (Hovet PG). 

§ 24. Genitiv 

Det er i hallingmålet som i andre norske målfore at berre genitiv-
forma på -s er i levande bruk.1  Av andre genitivformer finst det berre 
restar, mest i faste samband med preposisjonar, og det er helst eldre 
folk som nyttar slike. Denne er kd' ma te san(d) (koma i hus; gno. 
til husanna), I sj!.; dg snart( te j(Aan(d) (det lid snart til jo!; 
gno. til j ölanna), I sj!.; te jör van!. elles; ava te sejan(d) (sova til 
sola sprett; gno. til sölarinnar), lsj!. Oftare hoyrer ein former med 
tillegg av -s til -ar som ikkje lenger er funksjonsfort genitivsmerke, 
t.d. te kvgnars (til kverna), te tf (til tida, tids nok), te 
v?gars (eigl. til vegen, til rettes); slike former har eg ög notert etter 
yngre heimelsmenn stundom. — Om dativ for eldre genitiv sjå § 29. 

Dativ 

§ 25. Utbreiing 

Hans Ross seier i Norske Bygdemaal (IV 22): »Dativ er i fullt 
bruk, berre inkje i Nes». — Men i det noverande Nes herad i Halling-
dal er dativ enno i bruk. Ross må her byggja på tilfang frå Flå, som 
hoyrde til Nes herad fram til 1905; Flå er enno einaste bygda i Halling-
dal som ikkje har dativ i levande bruk. 

Om den historiske utviklinga sjå Seip Norsk Språkhistorie s. 189 og 305 f. 
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Ubundne dativformer 

Ingen stad i nynorske målfore har ubundne dativformer ein fast 
plass i boygningssystemet. Ja, dativ i ubunden form vanta ofte ej 
tydeleg avmerking alt i gno. Såleis hadde gno. ikkje dativformer som 
merkte seg ut frå andre oblikve kasus i ub. sg. av den linne boygninga, 
av i- og ia-stomnane og av dej fleste sterke hokjonnsord. Dej ubundne 
dativformene i eintal var åg langt meir utsette for å vetta oydelagde 
av reduksjon og apokope enn dej bundne formene. Alt i gno. finn vi 
såleis ofte bortfall av dativendinga ved sterke hankjonnsord i ub. sg.; 
derimot held dativendinga seg betre i ub. sg. av dej sterke inkjekjonns-
orda (jfr. § 29 og Seip, Norsk Språkhistorie s. 309); her kan åg analogi 
frå dej mange endingslause former i ub. dat. sg. ha verka med. I fleirtal 
fall dej ubundne formene lydrett saman med dej bundne. Såleis vart 
her tidleg eit defekt formsystem, og nynorsk har berre fossile restar 
av ub.dat.sg. i faste ordlag. %me frå hallingmålet er: 

av gdP el. med lånt form a(v) (av garde); /49i (i) grii'vo 
el. yngre gra' va (liggj a å gruve); /i« 97i i 8vi'mo, yngre i sot me 
(liggja i svime); v?ra i li've (vera i live); vD.a i jirklo, yngre vg`ra 
i j'19. 

Dej yngre formene synest no vera dej vanlegaste, serleg hjå dej 
yngste generasjonane. 

Bundne dativformer 
Dome er: 

std ve sg., stCevo pl. (av stäv m.) 
vgdVi » vgdVo » (av vggg m.) 
le va » ld » (av Ove m.) 
hit se » hit so » (av kils n.) 

» » (av egg n.) 
Q/Y1* » p` » (av gp` pk n.) 
au' gas » meg° » (av au' ga n.) 
snör'n » snö' ro » (av snör n.) 
Wyan » Qy'jo » (av gyy f.) 
gåt' van » loka' vo » (av *iv f.) 
jcizt'n » jett' to » (av jetzt f.) 
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bö'kan sg., bä'ko pl. (av bök f.) 
vt kun » vt ko » (av vi'ku f.) 

Sams for sterke hankjonns- og inkjekjonnsord i eintal er endinga 
-e, etter palatal eller palatalisert konsonant -i. Men her som dies i 
dativ-måla er det oftast ein aksentskilnad med di dativendinga i 
neutrum valdar aks. 2, medan ho ved hankjonnsorda ingen verknad 
har på tonelaget. Denne aksentskilnaden mellom maskuline og neu-
trale former går attende til den ulikskapen som ovanfor er peika på 
for dej tilsvarande ubundne formene (jfr. Seip, o. c. 309). 

Neutra av typen gAe har lydrett inga ending i dat.sg.; men dej 
linne neutra kan få analogisk -e frå dej sterke. 

Hokjonnsorda har alle former på -(e)n med lydrett reduksjon av 
artikkelvokalen, eller bortfall der han stod mellom homorgane kon-
sonantar eller stoytte saman med annan vokal. 

Sams ending for alle substantiv i fleirtal er -o. 
Indre boygning valda av omlyd er vanleg utjamna. Såleis heiter 

det no t.d. då' ji, fö'te, hönd'n (mot gno. deginum, fcetinum, hen-
dinn e). Hans Ross (1.e.) forer opp b.dat. pl. bd ko frå Hallingdal, og 
dette er nok den eldre, lydrette forma ved ord av denne typen; men 
eg har no berre funne former som bä'ko (jfr. Beito, R-boygning §§ 66, 
67 og Skulerud: Um dativ av namnord i nynorsk s. 220, merkn. 18). 
Berre einstaka og hjå eldre folk har eg hoyrt former som d' go (dat. pl. 
av dög m.), bök' ko (av baleke m.), gö'lp (av geg); dej to siste formene 
har festa seg i stadnemningar sume stader, og vert då nytta av folk 
som elles seier baleko og gd?o. 

Såvoren analogisk utjamning av indre boygning verkar ikkje til 
gjera dativformene utydelegare, og som vi har sett av doma, utgjer 
enno dej bundne dativformene stort sett eit heilsleg system. Dej 
bundne dativformene hadde ein lydleg struktur som gjorde dej 
fore til å overleva verknaden av reduksjon og apokope. 

Når det gjeld sjolve formene, då har her ikkje vore mykje å peika 
på av generasjonsskilnad; den kjem derimot så mykje sterkare fram 
i dativbruken. 
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§ 28. Dome på dativbruk 
A. Ved verb 

Som indirekte objekt (omsynslekk) 
y (gj e): p' gine (el. jen'tun) nät', I og II vanl.; (kn'tun) el. 

glien (jgn'ta) III. j?ra (g j era): j?ra man'ne ett tenest' I og II vanl.; III 
sj'. 

Som direkte objekt 
bra (bia): e bidda skftruyvo (el.... på skåruvriadn), I og II; vanl... 

på skftrugyadn III. förji, (fylgja): för ji dessa man'ne (el. klit() pl.), 
I og II van!.; III sjl. (Hemsedal AS, Gol SH). gctg`na (gagna): dQ 
kem' te gagn a bon'do, I og II van!.; III sj!. (Hemsedal AS, Gol SH). 
j? ta (gjfflta): Rea satt'o I og II vanl.; III sj!. gå (gå): dg jikk' man'ne 
brii' på ta're. hgn` da (henda): dg hen' da noko rara', I og II vanl.; 
III sjl. jgpa (hj e 1 p a): han jört' brra'ro si, I og II van!.; III sj!. 
hö'va (hova): dg hra've uy'vo att', I og II van!.; III sj!. lnast (likjast) 
og lig'na (likna): han ii' kist (el. lig' na) morOöki sino (el. sina), I og 
II vanl.; sj!. III. ii' va (liva): han i' ve p ser ne si, I og II van!.; III sjl. 
lya (lyda): 1Y förgrdro si(na), I og II vanl., III sj!. VO' na (!ona): 
lö'na tema.° si(na), I og II vanl., III sjl. (Hemsedal AS). tår ng (143 yn a): 
ho prov' da å lår na skam'man (el. skam' me), I og II; ... skam'me, III 
vanl. m-la'ta (mota): mö' ta krY tyro, d. e. begja, jaga krotera attende, 
I og II vanl.; III sj!. sak' ng (sakna): e sak'na (h)gt ve (el. kni' ve) mina, 
I og II vanl.; III sjl. sleCt (skada): deeta vii skd bön' do, I og II van!.; 
III sjl. (Hemsedal AS). sie' pa (sleppa): slgp'pa tni; mann' måtta 
slgp'pa heite, I og II van!. st yra (styra): st yra brie, I og II van!.; 
III sj!. (Hemsedal AS). tena (tena): d tena stOriyo d.e. er til bate 
for storfolket, I og II van!.; III sjl. (Hemsedal AS). van'ta (vanta): 
dg van' ta man'ne (el. 4?riyvan) på vå'ta, I og II van!.; III sj!. vgn'ta 
(venta): e vgn'ta hrr° or fjgr le, I og II van!.; III sjl. ?ra (era): 
?ra förgrdro si(na). 

B. Ved adjektiv 

lik (lik): han (ho) g lik' föni si(na), I og II vanl., III sj!. rgdd 
(redd): kern va rgdd' brio, I og II van!.; III sjl. sjyld (skyld): 
han g sjyld' gö'a för ke (el. gött' fö?k), 1 og II van!.; III dativ ukj. 
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Ved komparativ: vö'no sn,ög'gare, eit stivna uttrykk utan merkande 
generasjonsskilnad i bruken. 

C. Ved preposisjonar 

et` te (etter): e h,adda vöre ette sate o, I og II van!.; sate° el. sate idn, 
III. /rak,' för (framf or): han stö' fratitför dö'rn, I og II vanl.; döm 
el. dö're III. jå (hjå): jå brö'ro mi(n9), Tog II vanl.; brö' ro el. brö'radn, 
III. i: i desse go, I og II vanl.; ddgo el. clie gadn III. gå (i) sök' - 
kalettsto (såk' kalatsto), I og II van!., sök' kalettst(n), III (Geilo 

Torpo ASk, Hol AMe, Gol RE, SH, NN), såle blåast (Ål OK); .. 
hig‘ soletse n (Nes Pil, KS, Flå Sila). e ha le se de i bke e, I og II vanl.; 
bld e el. bld'a, III. 92,04 (nordi): e badda vöre layt' no?i Hel' le (el. pl. 
Melo), I og II van!.; Hena (el. pl. Helle), III. sy  (sor i): han sy 
gd?e (el. pl. gd?o, sj. go) it?rend, I og II van!.; gd?e el. gdrv, (pl. 
gdlp el. gd?adn), III. up' pi (oppi): han bitr' uppi gä'k, I og II van!.; 

gdle el. gm III. me (med): han slgr'i spi' kam me mare; bd ra 
me nå' vare, I og II vanl.; III sjl. (Gol NN, RE, SH, Hemsedal AS). 
(i) myt jo (i mellom): i myljo des' sa två år ko, 1 (Hemsedal PS), de ki 
ley'yar ber' go i myljo annatrölletref fast I (Ål OP); men med genitiv:.. 
ber' gan myljo II (Hol AM); .. ber'ganimy/jo, I (Torpo SN); ho jekk' i 
myljo stö'le (el. oftast stål' n) å h,gt'ma, III. på: me vd ro på layy' stole, 
I (Hemsedal PS); e kom' att på sten mitt' på ngt'n, I (Hol KH); 
fy ry jiyyo två tråialausa jen'tu me ryte jo sina på alme, I (Torpo SN); 

syn' nta på m' te, I (Ål OP); e fris' på 4' no, I (Nes EN d. e.); han 
stö' på klam II (Al TT); d'e mjgk' på dessa span'ne (el. oftast på 
dette span' na), III. te (til): le va te ti' n (el. te tt ars) d. e. til den tida som 
er fastsett av lagnaden; e vii het' matt te sum` mare (el. te summa), I 
og II van!.; III sj!. (Gol RE, SH, NN). um: um möd no el. med nadn, 
mödnadn, I og II; III sj!. dat. tå (utav): tå fyss'ta die go, I og II; .. 
dö` go, I sj!. (Hol HH); ök` se datt' tå skaf te el. skafta, III. åt: skd va åt 
jen'to, I og II; III .. jcit'to el. jet'tadn. 

§ 29. Ålmenne merknader 

Såleis som &ona syner (§ 28), nyttar dej yngste generasjonane 
mykje mindre dativ enn dej eldre. Av 14 informantar i alderen 16-19 
år (1956) var det såleis berre 8 som i det heile hadde dativ, og dej var 
flest alle meir eller mindre ustoe. Ein gut frå Hemsedal merkte seg 
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ut med noko meir dativ enn dej andre i same aldersklasse. Det ser 
difor likt ut til at levande bruk av dativ kan korna til å dery ut med 
desse yngste generasjonane, vissa i sume funksjonar. Dativ syner 
nemleg ulik evrie til å halda seg i dej ulike syntaktiske samband; 
dette er nok merkande i målet til dej eldre generasjonane 6g, men det 
gjev seg endå sterkare utslag hjå dej unge. 

Best held dativ seg styrd av preposisjon; dernest kjem dativ som 
indirekte objekt, så dativ som direkte objekt og endeleg dativ styrd 
av adjektiv. Hjå dei yngste generasjonane har eg notert dativ styrd 
av preposisjon mesta dobbelt så ofte som indirekte objekt i dativ; 
direkte objekt i dativ og dativ styrd av adjektiv har eg hjå dei unge 
berre funne i einskilde cisme. 

Preposisjon med dativ kan korna i staden for annan syntaktisk 
bruk av dativ, såleis stundom for indirekte objekt, t. d. jä'dQ te 
man'ne, for jeman'ne de. I staden for gd'8ö1c7c2lesto, som er ein gamal 
dativ om måten, har kome gd' i sök' kalesto. Vi har ,Sg lagt merke 
til at dativ kan korna i staden for genitiv etter preposijonar som til 
og mellom. 

Når dativ ved preposisjonar har halde seg etter måten godt og 
jamvel i visse hove har utvida området sitt, då kjem det fyrst og 
fremst av den sterke stoda denne dativen har frå garnalt. Fleirtalet 
av dei vanlege preposisjonane kunne såleis styra dativ i gamalnorsk. 
Ved dej preposisjonane som kunne styra både dativ og akkusativ, 
var det oftast ein tydingssldlnad mellom dei to kasus, slik at dativ 
var påstad- og akkusativ tiLstad- og fråstadnemning. Denne same 
tydingsskilnaden har sidan halde seg mellom dativ og nemneform i 
hallingmålet som i andre nynorske dativmål. Dette er vd den vik-
tigaste morfologiske funksjonen dativ har halde oppe ned til våre 
dagar, og når no kjensla for denne dativfunksjonen held på å bli 
borte hjå ungdomen, 'vii vd dativ ved preposisjonar til slutt bli berre 
stivna restar i faste ordlag, slik som vi no ser det ved dej ubundne 
dativformene. 

Ein annan funksjon dativ lenge har halde oppe, er å merkja av det 
indirekte objektet. Men ovanfor er nemnt at komplement kan koma 
i staden for det indirekte objektet. Dessutan har utviklinga av ei 
fastare ordfylgje, med indirekte objekt framfor det direkte, ög verka 
med til å gjera ein serskild omsynsdativ uturvande. 



DRAG AV UTVIKLINGA I HALLINGMÅLET DEJ SISTE MANNSALDRANE 27 

Direkte objekt i dativ har vi åg hatt &rine på ved b ia, gj ta, 
sakna, v ent a. Desse verba veit vi styrde genitiv i gamalnorsk. Her 
har vi då atter eit dome på at dativ har utvida området sitt på kostnad 
av genitiv, som lenge har hatt ej langt veikare stode enn dativ. — 
Men dej verba som frå gamalt styrde dativ, utgjorde inga fast avgrensa 
gruppe korkje etter tyding eller form, og dej var langt fxrre enn dej 
verba som styrde akkusativ. Dej gamle dativ verba har difor åg etter 
kvart meir og meir gått over til å styra akkusativ eller no nemneform. 

Dativ styrd av adjektiv stod i gamalnorsk mest predikativt. I 
denne stoda konkurrerte dativ ofte med preposisjonsuttrykk; her er 
serleg nemnande gno. vib med akkusativ (jfr. Nygaard, Norron Syn-
tax § 103). Men oftast stod i gno. subjektspredikatsordet i nominativ, 
og i analogi med det har no predikatsordet vanleg nemneform. 

Dej uttrykksmåtar som i hallingmålet meir og meir avloyser dativ, 
er av same slag som dej vi finn  i andre norske målfore der dativ er 
avlagd eller held på å verta det. Såleis har vi her ej ålmenn utvikling 
i norsk. 

I det forre har vi fleire gonger peika på at ulik morfologisk funksjon 
har gjeve ulike vilkår for oppehalding av dativ. Her er ög grunn til 
å minna om at gamalnorsk dativ var ej samansmelting av fire kasus 
(eigenleg dativ, instrumentalis, ablativ og lokativ); i seinare tid har 
dativ åg i einskilde tilfelle kome i staden for genitiv. Dette gav dativ 
eit sers omfatande innhald, som for målkjensla lett ville verta vid-
sveimt og upresist. Andre uttrykksmåtar kunne her vera klårare og 
enklare. Heilt naudsynleg kunne det verta å finna andre uttrykk der 
dativ ikkje lenger hadde nokor tydeleg morfologisk form, såleis som 
det ofte var tilfelle i ub. sg. Og det er vel fyrst og fremst i slike hove 
at det er utvikla andre uttrykksmåtar, som etter kvart har gjort 
dativ til ej uturvande form. Når hallingmålet saman med mange 
andre norske målfore har halde oppe dativ i bunden forml, då er det 
eit godt dome på konservatismen i eit morfologisk system. Og når 
no ungdomen i Hallinglal og andre dativbygder held på å slutta 
med dativbruken, då er det ikkje berre ei indre utvikling i målforet, 

1  Om utbreiing av dativ sjå Olai Skulerud: Um dativ av namnord i nynorsk 
s. 187 f. 
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men eit resultat av sterkare påverknad utanfrå, frå målfore utan dativ 
og frå normalmåla, bokmål og nynorsk. 

ADJEKTIV 

§ 30 

Restar av gamal kasusboygningl som vert nytta av eldre folk: 
me gd o, I (Hol SS, Torpo SN); mg dg (el. di) ge a, II og III. 
i (el. mg) hd?o, med hardleik, I (Hol SS, Torpo SN); niQ harg, II 

og III. 
(för) löy'yo sia (jfr. gno. fyrir 1Qngu), /i5o`rio för, I vanl.; för 

lQy'yi sia, led vi för, II og III. 

Merkn. Dej ovre bygdene i Hallingdal (Hol, Al, Torpo) skil seg ut 
frå det som er vanleg i norsk med di at det preclikative adjektivet 
ofte vantar kongruensboygning. Dette hoyrer ein no oftast i målet 
åt eldre folk, medan ungdomen syner ein sterkare tilhug til boygning. 

Dame er: me vor o tyst', I (Hol SS); ddi sd'go så tråitt' ut, (Al PB); 
ddi voro bit för4 Mim, I (Torpo SN); me gra måt'ldi (Torpo SN); dem, 
era så yrt' nen, I (Torpo SN); dat era slö' sen, (Al PB). — di gå' mal 

dakeriy sum va noko äv'kten tå se, II (Hol SR); ddi era rö' en, II 
(Hol ET); dec?, gra lftn (Hol AM). — eld% gra stör', III (Geilo GO, Al 
OK); eka Q(ra) lög'kn, III (Al OK). — Men diti std ra, III (Torpo 
ASk, Hovet PG); ddi g (ra) lög' lega, III (Hol AMe). 

PRONOMEN 

§ 31. Former som går av bruk: 
å' ra (b. sg. og pl. av än, annan): dra el. an' dra, I og II; an' dra III 

van!, va Rre sj!. I (Al PB), vanl. vår her'ra. nit no (dat.sg. og pl. av 
min(n)): m' no el. mr na , Tog II; mi'm III van!. dt no (dat. sg. og pl. av 
din(n)): di' no, dt» el. trykklett di I og II; Ona, sj!. di III. dn° 
(dat. sg. og pl. av sin(n)): d no, dna, trykklett si I og II; dna, sj!. si 
III. vd' ro (dat. sg. og pl. av vår): vet ro el. vd 'ra I og II; yttra III. bd'u 
(dat. av bil'a): bd u el. beta log II; Id a III. al' lo el. ö/'/o (dat. pl. av all): 

Om opploysing av kasusboygninga sjå Seip, Norsk Språkhistoria s. 190 ff. 
og 312 ff. 
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al' lo, öl' lo el. ale, T og II; al' le III. nök' ro (dat. pl. av nö' kon): nölc' ro el. 
fläk' re (-Q-) I og II; nök' re III. 

Når no an' dra held på og trengjer unna å' ra, då er det både for di 
at an' dra formelt ligg nxrmare än' og for di at denne forma har 
stonad i normalmåla. Innverknad frå normalmålet (religiost mål) er 
det når vår her‘ra kjem i staden for va here. — Elles er det dei tydelege 
dativformene som held på å gå av bruk, og dette heng nok saman 
med at dativbruken minkar, serleg hjå dei yngste generasjonane (jfr. 
§ 29). — Av andre dativformer som enno finst både hjå unge og gamle, 
er nemnande hö'no, trykklett ho, 'o (av han(n)), hen' na, trykklett hgn, 
'n (av ho), di (av de), dett — det (av dgn(n)). 

Andre pronomen har no inga serskild dativform. Blant desse er 
serleg nemnande personlege pronomen, der fyrste og andre person 
fleirtal frå gamalt har same former for dativ og akkusativ, og fyrste 
og andre person eintal der målforet har lydrett samanfall av dei 
gamle dativ- og akkusativformene (me < m ar, mik; de <13&, pik). 
— Om dativbruken sjå §§ 28 og 29. 

TALORD 
§ 32 

Av grunntala er det no berre 1 som har regelrett genusboygning 
både hjå gamle og unge (din — in m., åt — gt f., ditt — gitt n.). 
Ved 2 har eg berre notert regelrett genusboygning hjå sume gamle 
heimelsmenn: två m., tv-gr f., Ivan n. (bl SS, Ål PB, Hemsedal PS). 
Den mellomste aldersgruppa kjenner nok desse ulike formene, men 
nyttar oftast två — tvö. Hjå dei unge trengjer normalforma to hua, 
og dei kjenner tvö — två som eldre former. 

Både gamle og unge kjenner formene trå og trg4å, kg, og dei vert 
no nytta om kvarandre; men dei unge nyttar helst forma tre. 

Talordet 7 heiter vanleg sjau hjå dei eldre i Ho!, Al, Torpo og Gol, 
men sji2 i Nes og Flå. Med stonad i normalmåla trengjer no denne 
forma oppetter og er heller vanleg hjå dei unge også i dei ovre byg-
dene. På liknande måte er det med grunntala frå 13-19. I dei nemnde 
ovre bygdene er dei opphavlege formene: treetan, Ijur'tan, fern'tan, 
seles'tan, sånan, &ban, ni`kan; men i Nes og Flå seier dei: treetn, 
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/ju', fgm'tn seks'tn, söt' tn, at'tn, nietn, og desse formene breier seg 
no til del ovre bygdene ög, der dej serleg har fått inngang hjå dej unge. 

Nemningar som tress, firs, tons, hall tress' osfr. hoyrer ein no berre 
hjå gamalt folk. 

Dej eldste generasjonane seier grakua el. för'raha, men dej yngre 
vanleg för'ti. 

Av rekkjetala er serleg nemnande dra som ein no bene heyrer hjå 
eldre folk (jfr. § 31); på same måten held set' ta på og vik plassen for 
Meta, vissa i dej ytre bygdene og hjå dej unge lenger oppe i dalen. 

Talorda er ej ordklasse som er serleg utsett for påverknad utanfrå 
gjennom handelssamkvemmet. 

VERB 

Konjunktiv 
Presens konjunktiv finst bene i faste ynskj ande ordlag som Gu(d) 

Vera mel jörpa ussl Her har eg ikkje notert nokon tydeleg genera-
sj onsskilnad. 

Preteritum konjunktiv har her som i Valdres-målet mykje falle 
saman med supinum', t. d.: are 'n bi gå'?en, så fira' ji 'n bi slik'. — 
Denne setninga har eg ikkje berre notert etter eldre informantar, 
men ög etter sume av dej yngste, såleis frå Hemsedal (AS), Gol 
(SH, NN), Nes (HE). Men oftare vil dej unge byta om konjunktiv 
(supinum) med preteritum indikativ og då aller helst i efterse-bingen. 
Dome er: are (are Al) 'n p gdkn, så fl.aug"n p me (Geilo Kila, 
Hol AMe, PG, Al OK, Gol RE). — p gå'?en så ll.,aug"n bi slik' 
(Geilo GO, Torpo ASk, Nes KS, Rukkedalen PH, Flå SH). 

Imperativ 
Imperativ er no vanleg lik infinitivstomnen av verbet både for 

eintal og for fleirtal. Serskilde fleirtalsformer på -e som kas‘te, kd'me 
har eg bene notert etter eldre folk. 

Indikativ fleirtal 
Indikativ fleirtal har enno ein tolleg fast plass i paradigmaet, såleis 

som desse &ma syner: 
1 Sjå =mara om dette Mikjel Sörlie: Konjunktiv i Valdresmålet (Maal 

og Minne 1928, s. 113 ff.) 
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å sitta, han slira — dåt sina, han slått' — dcit sltto, sup. MU; 
å kö' ho, ho kö' ka — dåt ka, ho — ckit koleta, sup. kokt. 

Presens pl. svarar nwrmast til den gno. forma for 3. person og fell 
vanleg saman med infinitiv. Unnatak er skö til skurcla og -g‘ ra til 
ifera. skö svarar då lydrett til gno. sk ulu (preteritopresens), medan 
infinitiv skuVda er ej yngre analogisk form; -gra av gno. er u har fått 
analogisk -a. Verb med a-boygning og gamal stutt stomnstaving får 
samanfall av formene i sg. og pl. presens, t.d. ho — clåt Veka. 

I preteritum er det no berre dej sterke verba som har ej serskild 
fleirtalsform; dej linne verba har i pret. ikkje lenger talboygning i 
noko norsk målfore.1  Denne skilnaden mellom sterk og linn verbal-
boygning botnar i eldre formelle Who-ve. — Dej linne verba hadde i 
gno. dentalsuffiks gjennom heile paracligmaet i pret., og stomnvokalen 
var vanleg den same; vokalskifte frå sg. til pl. vart berre valda i visse 
hove av endingsvokalane (u-omlyd, vokalharmoni). Såleis var skil-
naden mellom sg. og pl. ved dej linne verba vanleg berre bunden 
til endingane, og reduksjon av enclingar og oppgjeving av person-
boygning forde tidleg til samanfall av formene for sg. og pl. (jfr. 
Seip, Norsk Språkhistorie 199 f. og 321). — Dej sterke verba derimot 
hadde oftast Wik stomnvolzal i sg. og pl. (ulike avlydssteg). Verb av 
typane bita og krjipa hadde i pret.pl. jamvektsformer med oppe-
halding av endingsvokalen og stundom jamning mellom vokalane i 
stomn og ending. I pret. sg. hadde alle sterke verb einstavingsformer, 
og då personboygninga vart oppgjeven, fekk sg. enclingslaus form som 
i gno. 1. og 3. pers. Såleis har det her halde seg eit skarpt formelt 
skilje mellom sg. og pl. ved dej sterke verba. 

Fleirtalsformene finst enno i heile Hallingdal; dej er mest nytta i 
dej ovre bygdene og minst i Flå. Det er eldre folk som held best på 
talboygning av verb i talen sin, men stundom hoyrer ein at dej åg 
kan ha eintalsform av verb til subjekt i fleirtal, t.d.: 

mö'kempudn, dåt kalla, hel'dost åt göm men dåt voro kam`pa fara, 
å so vall d,åt förlik'te um å bi veni att. so  råts'ta dett bur0 di gröt,' å 
vilda vas'ka se; mgn so tok dn dina upp spi' jil'n å då 'n sek' se i denn', 
sä'n: du ha 05' ra vel juft' her venn' min, å 80 SÖ' to dåt isCciman att. I 
(bl RH). — d va gin vit' å' å 'n an9ris, brör'min, voro på lay stale . 
då me va /liga me vä'e, rets'ta me hetm'åvar att. I (Hemsedal PS). — 

1  Jfr. Aasen, Norsk Grammatik § 234. 
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hem'sadffidn 14 ma i lesko Q se ta-inn pgiy, Q fgvgriyadn 10` ma i 
Stör' #04a Q tullup Q ta de ?Watt. I (Nes EN d.e.). — va två gam'P 
ffc' som skulda jif ta se. &h va kåm' na åt br'bun å stdo framför 
af tara. II (Torpo SO). — hn kvdd' dö' dg fl 'ra rö' sate kdra franima 
diskan. II (Ål TT). 

Den yngste generasjonen kjenner nok g fleirtalsformene av verba, 
men nyttar dei langt sjeldnare enn dei eldre gjorde. Ja, eit par av 
mine yngste heimelsmenn (GO frå Geilo og SHa frå Flå) hadde ikkje 
fleirtalsformer av verb i talen sin. Dej andre unge kunne ha fleirtals-
former i presens, men nytta like ofte eintalsformer til fleirtalssubjekt, 
og i imperfektum hadde dei sjeldan fleirtalsformer. »e kan te nöd' sea 
krd po» (pret pl. av krypa) (KS frå Nes). 

Når numerusboygning såleis har halde seg seigare i presens enn i 
preteritum, heng det nok saman med dei formelle tilheiva som tid-
legare er omtala — at samanfallet av formene for sg. og pl. har råka 
stormengda av verba i preteritum, men berre eit mindretal i presens 
(jfr. s. 31 f.). Den funksjonen numerusboygninga frå gamalt hadde, 
var mindre turvande der subjektet hadde nr kontakt med verbet 
og tydeleg avmerking av numerus. Ofte ser det ut som talformene av 
verba har mist sin gamle funksjon, og stundom er det likt til at dei 
har fått ein ny. Såleis ser det ut til at den dynamiske aksenten i ei set-
ning sumtid kan vera med og regulera bruken av formene i preteritum 
av sterke verb. På dette tyder dome som: 80 vart C142 lörliete UM å bi 
veni att ... å so sd to den isdman att. dict va kål2ina åt kyr`kun å sa° 
framför af tara. Dei eintalsformene som her er nytta for fleirtal, står 
trykklett, og her vert eit skifte mellom lette einstava og tunge tostava 
former, på liknande måte som ofte mellom infinitivane ha — va, 
ta — tdka o.fl. 

I presens har eg stundom notert fleirtalsformer av verb hjå unge 
informantar, som sjolve påstod at dei ikkje nytta fleirtal, og meinte 
det var infinitivformer dei hadde å gjera med. Såleis kan då stundom 
pl. pres. leva under dekning av infinitiv. Formene i pl.pret. er  derimot 
meir avstikkande og utsette for a verta uttrengde både av heimlege 
analogiar og påverknad utanfrå, frå andre målfore som ikkje lenger 
har fleirtalsformer av verb, og frå normalmåla. Det er nok denne 
sterke påverknaden utanfrå som no serleg skundar på oppgjevinga 
av numerusboygning ved verb, og det er vel lite rimeleg at den vii 
overleva dei yngste generasjonane av mine informantar. 
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Sluttmerknader 
§ 36 

Dej generasjonsskifte i målforet som her er registrerte, gjeld ord-
tilfang, lyd- og formverk; men syntaktiske endringar har vi berre 
kome hin på i samanheng med dativbruk og predikativ bruk av adjek-
tiv (§ 29). 

Såleis er dei syntaktiske endringane minst merkande; men her har 
heller ikkje vore gjort serskilde syntaktiske etterroknader. 

I formsystemet går det mot forenkling. Viktigast er her oppgjeving 
av dativ og av talboygning ved verb. 

Lydsystemet held ög på å verta meir avslipt og normalisert. Enno 
er ingen av novasjonane fullt gjennomforde; dei er berre å sjå på som 
variantar. Her er ikkje registrert nokon skilnad i intonasjon. Aksent-
og kvantitetbrigde har vi berre funne som tillierd normaluttale av 
lånord. Det vi med eit sams namn kallar talemusikken, ser såleis ut 
til å halda seg heller ubrigda enno. 

Storst er omskifta i ordtilfanget, der sermerkte målforeord vert 
avlagde i aukande mengd frå generasjon til generasjon. 

Om årsakene til generasjonsskifte i språket har det vore skrive 
heller mykje, og meiningane har vore plikel. Men denne etterroknaden 
gjev ikkje grunnlag for ei ålmenn drofting av dette sporsmålet. — 
Årsakene til dei generasjonsskifte som her er framdregne, har eg 
sokt både i målforet sjolv og i ytre påverknad frå andre målfore og 
frå normalmål, nynorsk og bokmål. 

Forenklinga av formsystemet er resultat av ej ålmenn utvikling i 
norsk og fleire nwrskylde mål. I motsetnad til dei som einsidig sokjer 
opphavet åt alle slike endringar i innhaldsplanet, har eg meint at 
ein ög bor rekna med den verknad lydlovene har hatt på dei morfo-
logiske formene i mange 'love (§§ 26, 29, 35, jfr. ög Arkiv för Nordisk 
Filologi bd. 72, s. 71-77). 

1 Sjå t. d. Paul Passy: Etude sur les changements phonåtiques et leurs ca-
ractåres gånåraux. 1890, s. 20 og 230. Hermann Paul: Prinzipien der Sprach-
geschichte. 1909, s. 63. Ernst Flerzog: Streitfragen der Romanischen Philologie. 
1904, s. 56. Otto Jespersen: Die Sprache. 1925, s. 148. P. K. Thorsen: »Sprog-
forandringer» i »Afhandlinger og breve». 1930, s. 37. G. G. Kloeke: Reflexen van 
Hollandsche Expansie in de huidige Nederlandsche Dialecten. 1926. 
3 — 578551 Svenska Landsmål 1958 
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Denne utviklinga av formverket i hallingmålet har fått tilskuv 
utanfrå, frå andre målfore og frå normalmåla (bm. og nyno.) der 
forenklinga er lenger komen. Berre i eit einskilt tilfelle har eg funne 
at målforet no kan gå lenger enn normalmåla; det gjeld boygninga 
av ord på -ar, -d, -on (§ 21). 

Påverknad utanfrå, frå grannemål og normalmål har vi ög lagt 
merke tu l i lydverket, og vi har sett korleis denne ytre påverknaden 
jamvel kan verta avgjerande for utjamning av indre ulikskap i mål-
foret (jfr § 19). Men sterkast og mest direkte merkar ein innverknaden 
utanfrå på ordtilfanget. Lånorda kjem irm og trengjer unna ser-
merkte målforeord, og når mange ord no &fyr for di dej har vorte 
uaktuelle, då kjem det av den historiske utviklinga som ovanfor er 
skissert og er vilkåret for den sterke påverknaden utanfrå (jfr § 2). 

I einskilde tilfelle har vi sett at endringane i hallingmålet kjem 
berre frå grannemål (jfr. §§ 15, 17, 23). I andre hove har vi rekna 
med påverknad både frå grannemål og normalmål (det gjeld såleis 
vt' > vin'tar, jfr. § 8 og hy, hv > kn; jfr. § 18). Men elles er det nok 
normalmåla som mest har vore monster for endringane i hallingmålet. 

Når det gjeld dej ålmenne vilkåra for påverknad frå nynorsk eller 
bokmål, då er det ein skilnad mellom dej ytre bygdene (Nes og Flå) 
som har bokmål til hovudmål i folkeskulen, og dej ovre bygdene der 
mange skulekrinsar lenge har hatt nynorsk. Men dette har ikkje vore 
noko merkande i den målgeografiske skilnaden som tidlegare er gjort 
greie for. Langt på veg går no påverknaden frå dej to målformene i 
same lej, og det er i denne samanhengen uråd i detaljar å skilja me!-
lom påverknad frå bokmål og nynorsk. Men ålment kan ein nok seia 
at påverknaden frå bokmål har vore sterkast. Såleis ser vi at mål-
foreord som er nytta eller nyttande i nynorsk skrift, kan verta unna-
trengde av bokmålsord. 

Det er ein utbreidd tendens i nyare dialektutvikling at målfora 
misser eldre ordtilfang og får andre sermerke avslipte med påverknad 
utanfrå, serleg frå riksspråka. Sumstad har dette alt fort tji opploy-
sing av målforet, såleis som tilfellet var hjå ungdomen i Nykirke 
(jfr. § 1); noko liknande har vorte sagt om sume målfore i andre land. 
I Hallingdal er det ög den yngste aldersgruppa som skil seg mest ut; 

1  Sjå t.d. Ernst Wigforss: Sodra Hallands folkmål 632. Hjalmar Lindroth: 
Ölands folkmål I, s. 2. 
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her er storre skilnad mellom gruppene II og III enn mellom gruppene 
I og II. Men her er inkje brot; flestalle endringar i talemålet åt ung-
domen finn ein byrjing til i dei eldre aldersgruppene. Såleis kan ein 
tala om ej samanhangande utvikling, men tempoet har auka. Halling-
målet er ikkje kome i opploysing, men det er inne i ein omfornings-
prosess. Dersom denne utviklinga held fram, vii nok restane av 
mange arkaismar doy ut med den aldersgruppa som mine yngste 
heimelsmenn representerer. Målforet vii då visseleg ha mist mykje 
gamalt og ha teke opp mykje nytt i ordtilfanget. Like eins er det då 
slutt med dativboygning av substantiv og talboygning av verb. I 
lydverket vii vel ög sume avstikkande einskildting vera kvorvne 
eller kvervande, som t. d. itakismen, hl, hy og hv. Men endå vii nok 
målforet ha halde oppe sine viktigaste serdrag. 

Det har lenge vore vanleg meining mellom nordiske målgranskarar 
at målfora vii verta utviska og gå opp i riksspråka. Dette hevdar t. d. 
Molbech alt 1820.1  Levander meiner at Åsenmålet i Älvdalen vii gå 
sin undergang i mote »om en eller annan mansålder>>2, og Brondum-
Nielsen seier: »For hvert aar, der gaar, forsvinder der en bred strimmel 
land af folkesproget».3  — Men med tanke på målfora i Hardsyssel 
uttalar P. Skautrup: ».. vore dialekter dor ikke. De kan xndres i det 
ydre, det mest udvortes, de kan tilsyneladende komme til at ligne 
hinanden, mange af de mest iorefaldende skel kan udslettes eller ud-
viskes, men målene vii leve videre.»4  

Å stella ein litande prognose for det endelege resultatet av utvik-
linga innan eit stort målforeområde er uråd. Men om vi ser på den 
noverande tilstand i dei norske målfora, då fell det i augo at utvik-
linga er komen så ulikt langt i dei ulike målfora, om ho enn i alle 
synest å peika i same lei. Illustrerande dome er her målet i Nykirke 
og målet i Hallingdal. Nykirke har lege opp til ein by, og skilnaden 
har heller ikkje vore så stor frå gamalt mellom dette bygdemålet og 
bymålet. Byen har vorte det normative sentret for bygda både i 
språk og kultur, og her er vi i våre dagar vitne til at bygdemålet 
doyr, men bymålet som ligg bokmålet nxrmare, kjem i staden. Ann- 

Jfr. sitat i Hardsyssels Aarbog 1935, s. 27 f. 
2  Språk och Stil 1909, s. 41. 
3  Fortid og Nutid I, s. 77. 
4  Hardsyssels Aarbog 1935, s. 32. 
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leis har det vore i Hallingdal; her har ikkje vore noko nwrliggjande 
normativt sentrum som kunne ova slik sterk innverknad, og avstanden 
mellom målforet og normalmåla har vore heller stor, og er det enno 
trass i den påverknad som ovanfor er omtala. Dersom utviklinga 
held fram på lag som hittil, vil det difor enno ta lang tid for slike 
målfore som hallingmålet går heilt opp i eit normalmål. 

Men overgang frå målfore til normalmål skjer ikkje berre ved ej 
gradvis utvikling. Sume går medvite over til normalmål; det er helst 
slike som det er praktisk eller naudsynleg for å nytta normalmål i det 
daglege yrket. Normalmålet vert då for desse fyrst og fremst eit 
yrkesmål, og sume nyttar enno målforet i andre hove; dej er då biling-
vale, og deira målfore vert meir enn hjå andre påverka av normalmå-
let. I våre dagar er det fleire og fleire som såleis medvite går over til 
normalmål (oftast bokmål), noko som heng saman med differensiering 
i yrkeslivet og utviding av arbeidsmarknaden utover målforegrensene. 

Det har vore ulike meiningar om utjamninga av målfora er mest 
til vinning eller tap. Som nemnt i innleiinga, ser mange målgranskarar 
med sorg at verdfullt vitskapleg tilfang kverv i denne nivellerings-
prosessen. Men det finst 13g sume språkmenn som meiner at denne 
utviklinga er mest til vinning, og at ein bor skunda på henne. Såleis 
seier Otto Jespersenl: »Et folgestrengt gennemtxnkt sosialt og energe-
tisk syn på sproget forer altså til at man bevidst bor arbejde i samme 
retning som udviklingen faktisk har taget — henimod udbredelse av 
fsellessproget på bekostning av lokale egenmål». — Fleire tok til 
motmwle mot Jespersen, serleg er nemnande forfattaren Jeppe 
Aakjfflr, som hevdar at det ville verta til utarming serleg av kjensle-
livet hjå almugen om målfora skulle doy.2  På den andre sida har det 
ut frå praktiske synsmåtar lenge vore peikt på foremonene med å gå 
over frå målfore til normalmål.3  

Utviklinga frå målfore fram mot normalmål må ein sjå på bakgrunn 
av og i samanheng med den ålmenne kulturvoksteren (jfr. § 2). Mål-
fora er språklege uttrykk for lokale kultursamfunn, og det er naturleg 
å tenkja seg at målforeskilnad vil kverva etter at grensene for desse 

1  Otto Jespersen: Menneskehed, Nasjon og Individ i Sproget. 1925, s. 75. 
2  »Tilskueren* 1918. Der det jyske bondesprog? 
3  Jfr. S. A. Andrée: Uppfinningarnas och industriens betydelse för språkets 

utveckling. Nordisk tidskrift. 1892. 
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småe kultur-einingane er sprengde og utviska. Ej oppgåve vert det 
då å berga for vitskapen det tilfanget som kverv og for normalmålet 
det levande og verdfulle i målfora. 

Ordliste 

Her vert telme med ord frå hallingmålet som er omhandla eller nemnde 
i utgreiinga. Orda er vanleg normaliserte etter nyno. Tilvisingane gjeld 
paragrafar. 

absolutt adj. 9; affwre m., f. 9; agent m. 9; agga v. 6; akkord m. 9; 
all pron. 28, 31; altar n. 35; amla v. 6; andre tal. 32; andtone f. 6; andtone-
leg adj. 6; andtonen adj. 6; arma konj. 28; Anna 10; annan pron. 31; 
Anne 10; anten, »an(n)ti(1)» konj. 8; arm m. 28; aspekt m. 9; att adv. 28, 
35; atten tal. 32; audn f. 6; auga n. 27; avaudig adj. 6; avis(e) f. 9; avleten 
adj. 30. 

baka v. 35; bakke m. 27; band n. 22; barbera v. 9; barn n. 22; basill(e) 
m. f. 9; batalje m. 9; begjengleg adj. 6; bendel m. 21; berg n. 28; »bergan 
myljo», »berganimyljo» 28; betala v. 9; betra v. 33; bi v. 35; bia v. 28; 
bil m. 28; bita v. 35; blad n. 22, 28; bluse f. 9; bok f. 27; bonde m. 28; bora 
v., »bara» 11, 28; borti prep. 35; bra adj. 28; bror m. 28, 35; brudulje m. 9; 
brynestrunk m. 6; bu v. 28; bufsa v. 6; bufsen adj. 6; bufora v. 30; byrren 
adj. 6. båe pron. 31. 

dag m. 27, 28; den pron. 30, 31, 35; dengsle f. 7; denne pron. 28; dess 
heller, »dis(s)eld'n» adv. 8; det pron. 28, 31; detta v. 28; din pron. 31; 
disk m. 35; djup adj. 35; dokument, »dukkement» n. 9, 12; du pron. 31, 
35. dulram adj. 6; dusin n. 9; dor f. 28; då konj. 35. 

eg pron. 28, 31, 33, 35; egg n. 27; ein tal. 32; einfor adj. 6; einsamal 
adj. 8; eksamen in. 9; eksera v. 9; eksis m. 9; endebrwsen adj. 6; eng f. 27; 
ange! m. 9, 21; eple n. 27; erteleg adj. 6; etter prep. 28. 

familie m. 9; fat n. 22; felinka v. 6; fems tal. 32; femten tal. 32; ferdig 
adj. 35; fersk adj. 9; fetsko m. 35; finnsken adj. 6; fire tal. 35; firs tal 32; 
fjell n. 28; fjorten tal. 32; flak n. 22; flyga v. 33; flovwring m. 35; folk n. 
28, 35; for prep. 30; foreldre n. 28; forlikt adj, fp. 35; fot m. 27; framan 
prep. 35; framfor prep. 28, 35; frysa v. 28; fuggen adj. 6; fulordig adj. 6; 
fylgja v. 28; fyrst adj. 28; fysikk m. 13; for adv. 30; fore adv. 28; forti tal. 
32. 

gagna v. 28; galen adj. 33; gamal adj. 30, 35; gard m. 23, 26, 27, 28; 
geinen adj. 6; geit f. 27, 28; gifta v. 35; gje v. 28; gjente f. 28; gjera v. 28; 
gjerd f., »i gjerdo», 26; gjwta v. 28; god adj. 28, 30; gong m. (f.) 35; gran 
f. 23; grinen adj. 30; gropen adj. 6; grov f. 35; gruve f. »i gruvo», 26; gut 
m. 28; goyve f. 6; gå v. 28; gås f. 23. 

ha v. 28, 35; haldast yr. 35; halestokk m. 6; halvtress tal. 32; hamar m. 
21, 23, 28, 35; han pron. 28, 31, 33, 35; hand f. 27; hard adj. 30; havre m. 8; 
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heim adv. 30; heimatt adv. 28; heime n. 28; hehnover adv. 35; hekle f. 6; 
Helga 10; Helge 10; hemsedel m. 35; henda v. 28; her adv. 35; herre m. 31; 
hespel m. 21; hest m. 23, 28; hestesko m. 7; hevel m. 6; hit f. 23; hjelpa v. 
28, 33; hjå prep. 28; ho pron 28, 31, 35; horn n. 17, 19; hoseleist m. 28; 
hov m. (f.) 23; hus n. 24, 27; hyrja v. 6; hyrje f. 6; hyrna n. 17; imma v. 28; 
hoyra v. 13. 

i prep. 28, 30, 35; i mellom prep. 28; ikkje adv. 28, 33; irm adv. 35; inn-
attgjeving f. 6; i saman adv. 35. 

jaksle m. 16; jol f. 12, 24; jul f. 12. 
kalla v. 35; kampa v. 6, 35; kaptein m. 9; kar m. 28, 35; karabin m. (n.) 

9; karakter m. 9; kasta v. 34; kausjonera v. 9; kjeppen adj. 6; kjerring f. 
28; kjopa v. 14; klavedag m. 6; kleiv f. 27; klo f. 23; Mora v. 35; knabben 
adj. 6; knaga v. 18; knapp m. 18; kne n. 18, 28; lmeik m. 18; kniv m. 18, 
28; Knut 18; koka v. 7, 35; koma v. 28, 34, 35; kommunisme m. (f.) 9; 
kompani n. 9, 12; kopar m., »kapar» 11; korn n. 17, 19; krut n. 9; krypa v. 
(gno. krjiiipa) 35; knyter n. 28; kunna v. 35; kvapen adj. 6; kvataur m. 6; 
kvald m. 35; kvem f., »te kvednars», 24; kvim m. 6; kvimen adj. 6; kvimla 
v. 6; kyrkje f. 13, 35; koyra v. 13. 

lad n. 22; lam n. 22; lang adj. 28; langstol m. 28, 35; lasla v. 6; laslen 
adj. 6; lass n. 22; legdekjerring f. 30; lenge adv. 30; lesa v. 28; leva v. 28; 
liggja v. 26; lik adj. 28; likjast yr. 28; likna v. 28; liten adj. 30; liv n. 26; 
liva v. 28; ljofot f. 6; ljos n. 8; longo adv. 30; losjera v. 9, 10; lus f. 23; 
lyda v. 13, 28; lykel m. 21, 23; lys n. 8; logleg adj. 30; lena v. 28; loyna v. 
28; loysing f. 6, 7; loysingstell n. 6, 7; låve m. 27. 

mann m. 28; margarin m. (n.) 9; marsjera v. 9; Marta, Marte 10; maskine 
f. 9; mat m. 28; matlei adj. 30; me pron. 28, 30, 33, 35; med prep. 28, 35; 
medisin m. (n.) 9; meidd f. 6; meinsperren adj. 6; mekja v. 6; mela v. 6; 
melande adv. 6; men konj. 35; midt adv. 28; min pron. 28, 31, 35; misso 
adv. 6; mjodrn f. 23; mjolk f. 28; morgon m. 21, 23, 28; morsfolk n. 28; 
mottrasal adj. 6; mykla v. 6; modeleg adj. 6; mota v. 28; må v. 28. 

namn n. 22; natt f. 28; natur m. 9; navar m. 21, 28; nesle f. 8; nitten tal. 
32; nokon pron. 28, 30, 31; nordi prep. 28; nuska v. 6; nuste m. 6; nusten 
adj. 6; nutrast vr. 6; nuvla v. 6; ring m. 6; ringa v. 6; nogg(e)leg adj. 6; 
nåva v. 6. 

og konj. 28, 35; Ola 10; Olav 10; olje m. (f.) 9; om prep. 28, 35; omn m. 
15; opna v. 14; opp prep. 35; oppi prep. 28; or prep. 28. 

partstaden adv. 6; patrulje m. (f.) 9; pelotong m. 9, 12; peng m. 35; 
pesa v. 6; pilar m. 9; plagg n. 22; polise m. (f.) 9; prova v. 28; polse f. 8; på 
prep. 28. 

radd n. 6; radda v. 6; Ragna, Ragna 10; rar adj. 28; redd adj. 28; reisa 
v. 35; rennebytte f. 6; ringje f., »rynje», 28; risengryn ii. (f.) 13; rjomedry-
gel m. 6; roleg 30; roste m. 6; rumpeste(r)te f. 6; roseleg adj. 35. 

sakna v. 28; sau m. 28; seg pron. 30, 35; seia 35; seksten tal. 32; semper 
adj. 6; setja v. 35; sidan adv. 30; silhår n., »sellar» m. 6; sin pron. 28, 31; 
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sitja v. 35; sjette tal. 32; sjoda v. 7; sju tal. 32; sjå v. 30, 35; skada v. 28; 
skaft n. 22, 28; skam f. 28; skava v. 28; ski f. 8; side f. 8; skjove f. 6; skofot 
n.pl. 22; skriftan subst. 6; skula v. 35; skuleunge in. 28; skyld adj. 28; 
sleppa v. 28; slik adj. 33; slita v. 35; slosen adj. 30; slå v. 28; snor f. 27; 
snogg adj. 28; snåld in. 6; snålda v. 6; snålden adj. 6; sokkeleist m. 28; 
sol. f., »te soland», 24; soldat in. 9; sollmjolk f. 7; som pron. 30, 35; sosia-
lisme m. (f.) 9; spandabel adj. 9; spann n. 22, 28; spegel m. 35; spikar in. 
28; stav in. 27; stor adj. 30; storing m. 28; storstovel m. 35; strand f. 23; 
straurn m., stromm in. 8; student in. 9; studera v. 9; styra v. 28; stol m. 
28; stå V. 28, 35; suffisant adj. 9; sumar m. 21, 28; sveisa v. 7; svirne m., 
»i svimo» 26; syna v. 28; sytten tal. 32; sor i prep. 28; sotleg adj. 6; så 
adv. 30; så konj. 33, 35. 

ta v. 35; tak n. 22, 28; taksera v. 9; tapa v. 14; telefonera v. 9; tena v. 
28; tenar m. 28; tenest f. 28; termekroter n. 6; termen adj. 6; tid f. 24, 28; 
tu l prep. 28; to tal. 28; 32, 35; tobakk in. 9; Tora 10; Tore 10; trasal adj. 6; 
tre tal. 32; treffast vr. 28; tress tal. 32; tretten tal. 32; troll n. 28; troyelaus 
adj. 28; trivs f. 6; troytt adj. 30; tuldren adj. 6; tulupp m. 35; tur in. 28; 
tvang m. 6; tvengen adj. 6; tokleg adj. 6; tå f. 28; tåge m. 6. 

unge in. 22, 28; ut adv. 30, 35; utav (»tå») prep. 28, 30; utreiskleg adj. 6. 
vangar in. 6; vanta v. 28; vaska v. 35; ved in. 35; veg m. »te vegars» 24; 

vegg m. 27; veke f. 27; vekrug adj. 6; veksla v. 16; vel adv. 35; ven in. 35; 
venta v. 28; vera v. 28, 30, 33, 35; vikleik in. 6; volta v. 35; vilja v. 28, 35; 
vinter, vetter (»vet») m. 8, 35, 36; vit n. 28; vitsmune m. (»ves(s)-») 6; 
von f. 28; vår pron. 31. 

aura v. 28; xrend n. 28. 
oks f. 28; ore n. 13; oygja v. 6; oyk m. 28. 
åbusam adj. 6; åt prep. 28, 35. 

Signatur- og Informantliste 
Lista skal fyrst og fremst tena til å identifisera dej kjeldene som er 

serskilt siterte, og er ikkje noko fullstendig register over alle infor-
mantar. 

AH Anders Hago, bonde, Ål. . . . f. 1859 intervjua 1945 
AM Asle Myro, pensjonatsvert, Hol  » 1902 » 1946 
AMe Audun Medhus, Roi  » 1939 » 1956 
AS Arne Skolt, Hemsedal  >> 1939 >> 1956 
ASk Arne Skjerping, Torpo  * 1940 » 1956 
ASt Arne Storbråten, bonde, Gol. • » 1895 » 1945 
AV Anne Viljugrein, Hemsedal . • » 1862 » 1945 
ER Erik Hidle, Flå  » 1914 >> 1947 
EN 
EN 

d. e. Endre Nordhagen, lwrar, Nes 
d. y. Endre Nordhagen, bonde, 

Nes  

» 

» 

1854 

1883 

» 

» 

1945 

1945 
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ES Erik Sevre, bonde, Nes . . . • f. 1889 intervjua 1945 
ET Erik Tufte, kjopmann, Roi. .  » 1889 » 1946 
EV Embrik Veslegard, Ål  » 1889 1946 
F1E Hallvard Engen, Nes  » 1940 » 1956 
RH Halvor Halingstad, Hol . . . . » 1876 » 1946 
GK Gudbrand Kolsrud, laerar, Nes  » 1883 1945 
GT Gunnvor Tuv, Hemsedal • » 1885 » 1945 
GO Gun i Oyo, Geilo  » 1938 » 1956 
KR Kristi Halingstad, Hol  » 1863 » 1946 
KHa Kåre Haugen, Geilo  » 1939 » 1956 
KS Kristian Sandanbråten, Nes . . » 1940 » 1956 
LH Lars Halin.gstad, hotellvert, Hol » 1902 » 1945 
NG Nils Gislerud, bonde, Flå . .  » 1882 » 1945 og 1947 
NN Nils Narum, Gol  » 1939 » 1956 
OK Oddvar Kaslegard, Ål  » 1937 » 1956 
OP Ola Perstolen, kjopmann, Ål. . » 1877 » 1945 
OR Ola Rudvin, laerar, Hemsedal  » 1899 » 1956 
PB Per Bråta, bonde, Ål  » 1884 » 1945 
PG Per Gulbrandsgard, Hol . . . . » 1938 » 1956 
Pil Petter Inge Hermundsgård, Nes » 1940 » 1956 
PS Per Stoyten, bonde, Hemsedal  » 1884 >> 1945 
RE Ragnhild Eiklid, Gol  » 1940 » 1956 
SH Syver Halden, Gol  » 1938 » 1956 
SHa Sigrid Hagen, Flå  » 1939 » 1956 
SN Sander Nyhus, bonde, Torpo . • » 1873 » 1947 
SO Sigurd Oppheim, Torpo . . • . » 1904 » 1947 
SR Sigurd Reinton, harar, Hol • • » 1894 » 1946 
SS Sander Sindrol, bonde, Hol • • » 1865 » 1946 
SV Sigrid Venåsen, Hemsedal . • . » 1869 » 1945 
SVe Steinar Ve, bonde, Flå . . . » 1868 » 1947 
TT Tolleiv Tveito, lwrar, Ål . . . >> 1901 » 1945 
TV Torstein Vollo, bonde, Hemsedal » 1882 » 1945 

Aspects sur le dfteloppement dialectal du Hallingdal 
(valle'e de Halling) pendant les dernUres ge.nirations, par 

OLAV T. BEITO, Oslo. 

L'enquåte comprend la langue telie qu'elle a et6 parlee par les generations 
du Hallingdal (Norvåge) entre 1854 et 1940. Les informants ont etå re-
partis dans trois groupes suivant bur åge. 

Ceux qui font partie du groupe le plus vieux (1854-1885) ont grandi 
et acquis leurs habitudes linguistiques å une epoque i;:å la vallee åtait 
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encore assez isolee, oå l'agriculture se pratiquait a l'ancienne mode et con-
stituait pour ainsi dire la seule source de revenus. C'etait une epoque oh 
l'enseignement public etait assez rudimentaire, et oit la lecture de livres 
et de journaux ne s'etait pas encore generalisee parmi le peuple. Ceux qui 
appartiennent au groupe moyen, de 1885 jusqu'aux annees 1920, connais-
sent encore assez bien la vie ancienne et ses methodes de travail. Co groupe 
a cependant contribue å moderniser et å intensifier l'agriculture et å effee-
tuer une importante differenciation de la vie de travail. Le developpement 
des communications, å savoir les routes, les chemins de for, les autos et 
les autobus, a donne å ce groupe moyen plus d'occasions de sortir et d'ob-
tenir une meilleure instruction. En måne temps l'enseignement local s'est 
ameliore. La radio a fait son entree dans la plupart des foyers, et l'af - 
flux de touristes dans la vallee va toujours croissant. Ceux qui appartien-
nent au groupe le plus jeune ont pu profiter d'une instruction et d'un 
enseignement encore plus developpes. L'automatisme et l'industrialisme 
leur ont ete familiers et leur connaissance de la vie traditionnelle du pays 
est tres reduite ou presque nulle. Pris ensemble, ces trois groupes represen-
tent une phase d'evolution historique tres importante, qui a då avoir une 
influenee marquee dans le dialecte. (§§ 1-4.) 

Les moclifications linquistiques enregistrees et qui sont dues å la suc-
cession des generations portent stirtout sur le vocabulaire, la phonetique 
et la morphologie flexionnelle. 

Les changements les plus importants se sont produits dans le do-
maine du vocabulaire, oå des mots dialectaux caracteristiques se sont 
faits de plus en plus rares de generation en generation. Bien des mots 
ont islisparu parce qu'ils ont designe des choses ou des notions abolies par 
la force du developpement. D'autres mots dialeetaux caracteristiques ont 
ete evinces par des mots plus courants et qui ont ou leur appui dans les 
langues normales (« bokmål » et « nynorsk »). (§§ 5-7.) 

Le systeme phonique perd un peu de son cachet et se normalise 
d'apres la structure d'autres dialectes en generale et d'apres celle des lan-
gues normales en particulier. Jusqu'ici aucune des innovations dans le sy - 
steme phonique n'a ete entierement realisee; on pourrait plut6t les con-
siderer comme des variations dans la prononciation. (§§ 11-19.) 

Dans le systeme morphologique le dialecte va vers une simplification. 
Le fait le plus important est sans doute la porte des formes du datif et 
dans les verbes la disparition de la flexion plurielle. (§§ 21-35.) Cette sim-
plification du systeme morphologique est due å une evolution generale 
en norvegien et dans plusieurs autres langues apparentees. C'est par des 
impulsions exterieures, notamment des influences venant d'autres dialec-
tes et du langage normal oå la siniplification a atteint un degre plus con-
siderable, qu'a ete accelere le developpement de la structure morphologi-
que dans le parler du Hallingdal. 

C'est le groupe le plus jeune qui se distingue le plus de l'ancien type 
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linguistique ; la diffårence est moins prononcåe entre les deux premiers 
groupes. On n'y trouve pourtant aucune rupture dans le developpement. La 
plupart des changements dans la langue parlåe de la jeunesse peuvent åtre 
repårås å titre de tendenees dås les anciens groupes. Ainsi on pourrait par-
ler d'une åvolution continue, dont le rythme n'a fait qu'accålårer. Si ce 
dåveloppement se poursuit, ce qui reste des nombreux archaismes du 
dialecte va disparaitre complåtement avec la gånåration repråsentåe par 
les informants les plus jeunes. En dåpit de toutaucun doute ses traits 
cela, notre dialecte gardera sans caractåristiques les plus irnportants. 

Innhald 
side 

Innleiing § 1-4  1-5 
Leksikalske endringar § 5-7  5-11 
Ord som går av bruk § 6  6-11 
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Ordformer som går av bruk § 8-10  11-15 
Heimlege ord § 8  11-12 
Lånord §9  12-15 
Eldre og yngre former av personnamn § 10  15 
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Itakisme § 13  16-17 
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Substantivböjningen i Östergötlands folkmål 

Svar på en kritik 

AV EINAR TöRNQVIST 

I Sv. Lm. 1956 s. 117-141 har docenten Karl-Hampus Dahlstedt 
ägnat min avhandling, »Substantivböjningen i Östergötlands folkmål. 
Bestämd form singularis maskulinum», en lång och ganska ingående 
granskning. I en not upplyser han om att recensionen utgör en »över-
arbetning» av de synpunkter han framförde som fakultetsopponent 
vid disputationen. Man torde kunna ifrågasätta, om detta är alldeles 
riktigt uttryckt. För mig betyder överarbetning ungefär 'retusche-
ring' och möjligen, i andra hand, 'komplettering'. Den kritik, som 
framfördes vid disputationen var mycket erkännsam och innehöll, så 
vitt jag nu kan minnas, inga allvarligare anmärkningar. Jag kan 
faktiskt inte erinra mig, att något — i varje fall inte något viktigare 
— av de problem, som Rec. tar upp från och med s. 122 andra stycket, 
avhandlades under disputationsakten. Den nämnda noten tycks 
emellertid ha tillkommit för att åstadkomma ett samband — det må 
sedan vara konstlat eller naturligt — mellan den muntliga opposi-
tionen och recensionen och därigenom söka ge denna en något större 
tyngd. Då den innehåller så många nytillkomna anmärkningar, till 
vilka jag tidigare icke kunnat taga ställning, tar jag tacksamt till-
fället i akt att nu bemöta dem. De första sidornas detaljanmärkningar 
vill jag i detta sammanhang också söka besvara. 

Rec. anmärker på att jag med ett par undantag avgränsat min 
undersökning till Ögl och stannat vid landskapsgränsen. Att jag 
iakttagit denna begränsning, sammanhänger med formuleringen av 
det ämne jag valt. När det varit nödvändigt eller särskilt önskvärt 
och när förefintligt material gjort det möjligt, har jag gått utanför — 
ibland väsentligt utanför — landskapsgränserna, eljes har jag i all-
mänhet hållit mig inom dem. Om förhållandena i Småland och Närke 
blivit styvmoderligt behandlade, sammanhänger det med att det 
material i manuskript eller tryck från dessa landskap, som stått mig 
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till buds, varit föga givande för mina syften. Rec. menar väl inte, att 
jag skulle ha gjort primäruppteckningar även i dessa trakter och 
därigenom ökat mitt undersökningsområde till det dubbla eller fler-
dubbla? I så fall kan man ju vidga gränserna i det oändliga. 

Mod&rs kartläggning för »Atlas över svensk folkkultur» har för mitt 
arbete varit föga givande, alldenstund hans sovringsprinciper varit 
långt mindre stränga än de jag tillämpat. Följden härav har blivit 
den, att hans kartor på många punkter kommit att avvika frän mina 
och, åtminstone vad Ögl beträffar, från de faktiska förhållandena. 

Anmärkningen s. 119, att jag alltför strikt begränsat mig till 
b. sg. mask. och icke metodiskt redogjort för ob. sg., synes mig icke 
berättigad. Jag har angivit såväl typexemplen som de olika ordens 
uppslagsformer i ob. sg. i grov beteckning. I vissa fall, då samspelet 
mellan sg.-formerna varit av intresse, har jag mer eller mindre ut-
förligt diskuterat detta. Framställningen s. 105 ff. och särskilt s. 107 
mitten samt K 79, 80 synes mig ge den uppmärksamme läsaren 
mycket goda möjligheter att pröva halten av min framställning av 
formutvecklingen i ordet mede. 

Rec. klagar över att jag icke angivit innebörden av termerna 
»stark» och »svag» böjning. Jag har naturligtvis använt dem enligt 
gängse bruk, dvs. i den betydelse, som Jakob Grimm inlade i orden. 
Se Nord. Familjeb., 2:dra upp!. (Böjning, sp. 890), 3:dje uppl. 
(B öjnin g, sp. 427), Sv. Uppslagsb., 2:dra uppl. (Stark). Rec. har 
tydligen inte, när han talar om »den forna distinktionen mellan stark 
och svag böjning», gjort klart för sig, vad Grimm menade. I och för 
sig är ju inte formen gra' nnen mera »svag» än formen grann, även om 
den är mera allmän. 

Att böjningen ob. sg. pinne: b. sg. pinn etc, utgör bakgrunden till 
uppkomsten av ob. sg. bra' nne 'brunn', är riktigt — liksom också ob. sg. 
skålle: b. sg. ska' ilen (skall) gett upphov till ob. sg. kvälle 'kväll' — men 
att en sådan böjning skulle utgöra den allmänna bakgrunden »över-
huvudtaget till den i synnerhet i ö. ögl vanliga växling mellan 'stark' 
och 'svag' form i ob. sg., som förf. har utrett i kap. 4», är för mig en 
stor nyhet. Detta är uppenbart oriktigt. Det gäller blott för övergång 
från stark till svag böjning och endast ord på -ile och -nne men inga- 
lunda ord på -re, -ne, -Tie, kons. +lre och -are. Se Förf. Kap. 4. 1. 
s. 156-168. 
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Rec. efterlyser, s. 119 nederst, en systematisk redovisning av ma-
terialets ursprung och art. En sådan hade naturligtvis varit möjlig, 
men den hade väsentligt ökat avhandlingens omfång och därmed 
också dess kostnader utan att nämnvärt höja arbetets värde. En 
granskare kan nämligen i ULMA:s topografiska register få nämnda 
upplysningar om ordmaterialet. Hur en »redogörelse.för materialets 
avgränsning och sovring» skulle gått till, vet jag inte. Jag har gått 
igenom praktiskt taget allt förefintligt material. En del därav är 
mycket bra, en del i stort sett tillfredsställande och en del mycket 
dåligt. Men även i den sistnämnda kategorien förekomma uppgifter, 
som äro användbara och som jag också utnyttjat. Även i goda upp-
teckningar finnas uppgifter, som kunna vara felaktiga eller tvivel-
aktiga. Genom ett mycket intensivt kontrollarbete har jag sökt ut-
mönstra sådant material. 

Rec. undrar, varför det intressanta ordet fjäril förbigåtts. Jag har 
en mycket rik samling av de växlande formerna av 'papilio'l och har 
även en arbetskarta däröver. I och för sig är ordet naturligtvis 
intressant, men det ger knappast något av intresse för det ämne jag 
behandlat. Formen bälte böjes som skalle, men då ordet så gott som 
uteslutande är lokaliserat till det område, där b. sg. av det senare 
heter skcellen, har det genomgående fått denna böjning. Synkope-
former äro ej uppvisade. Jag medger, att detta kunde ha nämnts. 

På Rec. :s klagan över att det ibland skulle fattas en ordentlig 
redovisning av b. sg.-former, som lagts till grund för utförliga och 
viktiga slutledningar: dagle 'dagvard', sky och afton, vill jag svara: 
De best.formerna till clagle anföras s. 54 och till dagel, davel och dag-
yard s. 26 not 3. Beträffande sky ges klart besked s. 19, där det ut-
tryckligen säges, att ordet alltid har lång vokal. Då det tillhör typen 
by, måste b. sg. alltså heta syn. På s. 19 och, mera preciserat, s. 89 
jämte not 5 anges gränsen mellan ordets förekomst som mask. och 
fem. Om ordet afton säges s. 56: »B. sg. i regel — även på det götiska 
området — Haft» ((-)aftzi)», och s. 187: »Best. form sg. heter praktiskt 
taget (-)aften på hela språkområdet, även i Ydre.» Så vitt jag förstår, 
äro de nämnda upplysningarna redovisning nog. På s. 120 säger Rec. 
»Principerna för kartläggningen redovisas inte. Förf, förklarar inte 

Jfr M. Eriksson i Sv. Lm. 1950 s. 165 f. 
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varför b.-sg.-böjningen i en enda formkategori i en del fall belyses av 
en hel rad kartor (t. ex. k. 55-59 för ord på tel), medan man andra 
gånger saknar kartor för nog så viktiga kategorier eller ord, t. ex. 
typerna hare, klåde och lie och ordet spene.» Anmärkningen är helt 
obefogad. Anledningen till det relativt stora antalet kartor i vissa 
formkategorier anges s. XIV, andra stycket. Obehövligheten av 
karta över hare framgår av upplysningarna s. 45 överst (jfr detalj-
uppgifter längre ned på sidan) och s. 111. För klåde meddelas s. 37, 
att detta ord och en del andra uppräknade icke visa tecken till syn-
kope, som inneburit stavelseminskning. Angående d-bortfallet se 
samma sida jämte not 3. För b. sg. av klåde lämnas s. 38 detaljerade 
uppgifter jämte tydligt angivande av gränsen mellan former med och 
utan -d-. För typen lie har en karta absolut ingenting att ge. På s. 55 
säges uttryckligen, att synkope av slutvokalen ej förekommer. Vid 
disputationen framförde Rec. ett lika besynnerligt krav på karta över, 
om jag ej minns fel, b. sg. av ordet backe. Jag avvisade det då med 
det påpekandet, att kartan i så fall komme att bestå enbart av en 
mångfald absolut lika tecken. 

Att jag inte medtagit någon karta över b. sg. av spene har sina 
särskilda skäl. Som jag s. 41 påpekat, har ordet på många ställen 
uttryckligen betecknats som modernt. En karta med sådana ny-
modigheter — i texten satta inom klammer; de uppgå till 16 st. — 
blandade med eventuellt sedan gammalt bevarade former, kan icke 
vara ändamålsenlig. Det sätt, varpå jag löst svårigheten, synes mig 
därför vara att föredra. 

Skälet till att en del tvåstaviga former med dh-bortfall av bror och 
/ar ej upptagits på kartorna, är helt enkelt det, att jag inte velat 
fördärva den klara och tydliga kartbilden genom att lägga in mindre 
vanliga, ibland genom karttecken svåruttryckbara varianter. Den 
sistnämnda svårigheten belyses av växlingar som fa'an gicin — 
i.Ct'an och LOT/ WO/. 

Rec. anmärker på bristande konsekvens å min sida vid återgivandet 
av b. sg. vgn på K 94. Fallet penne, K 113, är icke likartat. En efter 
Rec:s mening genomförd konsekvens skulle ha gjort K 94 värdelös. 
Någon »bearbetning eller tillrättaläggning av det föreliggande mate-
rialet» kan det inte vara tal om efter den förklaring jag givit å s. 42. 

Beträffande terminologien anmärkes, s. 120, på att jag ibland skulle 
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ha använt termen »artikelsynkope» på ett från den normala betydel-
sen: bortfall av slutstavelsens -e-, avvikande sätt. Sålunda skulle jag 
vid behandlingen av b. sg. 8892 'sonen' (s. 138, mitten) i termen in-
begripit »också bortfall av ett -n-, dvs. i praktiken bortfall av hela 
slutartikeln» Anmärkningen är oberättigad, vad det nämnda exemplet 
beträffar. Jag säger s. 138 uttryckligen ifrån, att jag anser, att synko-
pen i ord av denna typ i öster försiggått så, att stamkonsonanten 
bortfallit framför (»uppslukats av») den mera distinkta sonantiserade 
artikelkonsonanten. Efter denna min deklaration kan det inte med 
skäl påstås, att »hela slutartikeln» fallit. Men saken har en principiell 
innebörd. Jag är ense med Rec. om betydelsen av en klar terminologi, 
men kan man inte driva detta in absurdum? Enligt Rec:s stränga 
krav skulle man som »synkope» kunna beteckna övergångar som 
d,aken > dakn, dan (men icke dakti, dan), muren > murn (icke mun), 
påken > på' (men icke *peel:n (= metates?; se nedan), piran e.d.). 

Synkopen är ju ofta förbunden med vissa anpassningsföreteelser, 
vilka man i regel inbegriper i förloppet. Naturligtvis går jag för att 
lugna Rec. gärna med på att utbyta ordet »synkopen» (s. 138 r. 17) 
mot uttrycket »synkopen och därmed följande förändringar», om det 
nu kan göra saken så mycket klarare. Däremot ser jag ingen anled-
ning att ändra min formulering s. 103: »inga andra spår av synkope, 
än att artikeln -an ofta utbytes mot -92,.» Vilken uppfattning man än 
har om vidden av begreppet artikelsynkope, måste man väl ändå 
medge, att exempelvis de best. formerna båk och kvälln, representera 
två olika synkopetyper, vilka man har all anledning att hålla isär.' 

Min förklaring av uppkomsten av den svaga formen hjulvårde 
ogillas av Rec., som däri finner ett »självmotsägande resonemang». 
Ja, det kan tyckas så, och jag medger, att min framställning kan te sig 
dunkel. Jag antog, att b. sg. haft mindre frekvens än ob. sg. och pl.-
formerna, ett antagande, som Rec. ogillar. Så vitt jag nu kan erinra 
mig, var min tanke icke den, att b. sg. skulle vara mindre frekvent än 
var och en för sig av övriga former utan än dessa tillsammans. 
Därigenom har fonemet -vån (ev. ibland -våm -veum) rönt påverkan 
från det i övriga former ingående fonemet -våk- och resultatet blivit 

1  Denna min (oegentliga?) uppfattning av synkopebegreppet kommer till 
synes också i Hesselman, Huvudlinjer s. 98 och Landtmanson, Västergötlands 
folkmål 4 s. 23. 
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-våken. Denna sistnämnda form har sedan, då pl.-formerna såsom 
passande till såväl starka som svaga sg.-former neutraliserats, varit 
mäktig nog att övertrumfa den starka formen och åstadkomma en 
ob. sg. -våke. 

Rec:s funderingar om att tvåstavingen hjulvård skulle ha upp-
fattats som en apokoperad trestaving och genom »reaktion» eller 
»falsk återgång» utbytts mot hjulvårde är mycket litet övertygande. 
Jag har svårt att förstå en dylik utveckling fjärran från apokope-
området.' Detsamma gäller de av Rec. nämnda orden jag behandlar 
i avsnittet »Ord på -re». 

Beträffande det stöd, som svaga subst. som linne, västgöte och 
smålänninge kunnat ge åt ob. sg. danske, vill jag påpeka, att jag 
nämnt detta endast som en bidragande »möjlighet». Det är självklart, 
att denna möjlighet icke erbjuder sig i apokoperande mål. 

Till den översikt jag s. 129 f. lämnat över sonantiseringsförloppet 
hos några uppräknade typer vill Rec. lägga ytterligare några, näm-
ligen orden på -n, -nn (-n,d), -1 och -il. Jag vill då framhålla, att de av 
mig uppräknade typerna endast utgöra ett urval och icke avse någon 
fullständighet. De av Rec. tillagda äro såtillvida av mindre intresse, 
som sonantiseringen — i den mån den förekommit — hos dem i regel 
inskränkt sig till artikelkonsonanten.2  

Att b. sg. va' en föres till grupp 2., är naturligtvis, med den upp-
fattning jag har om sonantiseringsförloppet i ord på -ne (s. 141), en 
smula oegentligt, men i praktiken blir ju resultatet detsamma, som 
om stamkonsonanten synkoperats. 

Min uppfattning, att stamkonsonanten n i typen sten i öster bort-
fallit framför (»uppslukats av») den mera distinkta sonantiserade 
artikelkonsonanten (s. 138) liksom — på hela synkopeområdet — i 
typen vane (s. 141), anser Rec. stå i strid med det faktum, att den 
maskulina slutartikelns -n i ö. Cogl kunde falla såväl efter -nn (b. sg. 
brunn) som efter -1 och -il (b. sg. del, kväll, skall 'skallen' och axel). 
Min ärade kritiker har därvid förbisett, att i ex. brunn stamslutet ut-
göres av ett långt n-ljud och i kväll och skall av långt /-ljud, dvs. i dessa 
fall är stamvokalen kort, varför sonantisering av stamkonsonanten 
icke kunnat inträda. Se Regel s. 134, 139, 144. Motsvarigheter till de 

1  Se Hesselman, Huvudlinjer s. 146. 
2  Undantag utgöra former som ska' el, pr en. 

4— 578551 Svenska Landsmål 1958 
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av mig i ö. ögl förutsatta utvecklingsskedena b. sg. sön,„ sim (s. 138) 
äro därför av orden brunn, kväll och skalle otänkbara. I typen axel 
föregås den stamslutande konsonanten likaledes av kort vokal, vilket 
med hänsyn till sonantiseringen har samma effekt som i de föregående 
exemplen. (Förf. s. 140). Beträffande synkopeförloppet i del har jag 
själv uttalat tveksamhet. Se s. 137 f., s. 139, andra stycket. Om man 
godtager det alternativ jag s. 139 nämnt, alltså att 1 på det östliga 
området aldrig sonantiserats på grund av sin relativa homorganitet 
med artikelkonsonanten, skulle man få en viss analogi såväl mellan 
på samma område befintliga b. sg. del och b. sg. sen, där artikelkon-
sonantens sonans försvunnit, varefter artikelkonsonanten bortfallit 
resp. sammansmält med stamkonsonanten, som mellan b. sg. dein, och 
b.sg. sån, vilka återgå på former med artikelkonsonantens sonans 
bevarad, i senare fallet formen sk < sön». Jfr Förf. s. 138. 

Att artikelkonsonanten faller efter -nn, är naturligt, liksom också 
efter -1 och -11, men det synes mig ingalunda lika naturligt efter -n. 
Där blir det en konkurrens mellan stamkonsonant och artikelkonso-
nant, varvid den mera distinkta bevaras, dvs. i detta fall den sonan-
tiserade artikelkonsonanten. 

I den av mig förutsatta utvecklingskedjan skallen, > skall> 
skalln, > skall > skallen, vill Rec. sätta en parentes omkring formen 
skall, vilken jag anser ligga bakom den moderna formen skallen, där 
ny ändelse tillagts. Han tror, att återgången till full artikel i en mängd 
fall kan ha skett redan på stadiet skalln såsom en reaktion inför det 
hotande n-bortfallet. Det är emellertid intressant att finna sådana 
faktiska best. former som skall 'skallen', jäll 'hjällen' och kull 'kullen, 
höjden' från Kvars Här, rull 'rullen' Här, skull 'skullen' Kvars Gryt 
(alla dessa på karta) samt s. 49 bull 'brödbullen' Här. Exemplen 
påträffas alla på ett område, där -n mer eller mindre ofta kvarstår 
efter -/[/]. Jfr Förf. s. 73 not 2. De ha där kunnat hålla sig kvar tack 
vare det stöd, som parallellformer som skalin etc. erbjudit. Sydväst 
om detta område har n-bortfallet skett med större intensitet. Former 
som skalln etc, ha helt försvunnit och sådana som skall etc. ha blivit 
odugliga i paradigmet. Hade n-bortfallet blott varit »hotande», skulle 
en återgång till b. sg. skallen (med gravis) varit det naturligaste. 

De best. formerna skallen och prnnen har jag s. 114, 152 resp. 
s. 118 angivit som »osynkoperade». Därmed har jag icke, som Rec. 
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s. 123 påstår, sagt, att ändelsevokalen hos dem »aldrig har synkope-
rats». Den synkoperade best. formen ådal o. d. är belagd i Lysings 
och västliga delar av Göstrings hd och är det enda exemplet av denna 
typ. B.sg. pi' an och därmed jämförliga påträffas inom ett väsentligt 
större område, innefattande, utom det nyssnämnda, även Dals, 
större delar av Göstrings, västliga delar av Vifolka och östliga delar av 
Ydre hd. I norr, utmed Närkesgränsen, äro även ett par ex. anteck-
nade. Uteslutet är givetvis inte, att området tidigare varit något 
större och att återgång till osynkoperad form skett, vilket uppenbar-
ligen i stor utsträckning varit fallet inom det ovannämnda synkope-
området. Se K 108, K 110-115. 

Emellertid är jag icke benägen att tro, att synkope av typerna 
skceal och pi' an genomförts över större delen av det område, där 
synkopetyperna skal[n] ska'lan och pin varit uteslutna. Då syn-
koperesultatet skceal är yngre än de östliga synkopeformerna — se 
Förf. s. 155 — bör ö. ögl ha haft synkopeformer, kanske genomgående 
sådana, medan landskapets västliga delar ännu bevarade osynkope-
rad form. Detsamma torde ha gällt b. sg. av pinne. På grund av den 
i väster i dessa typer sent inträdande synkopen har verkan därav 
blivit av begränsad omfattning. Men även om man tror, att synkope-
tendens av västlig typ funnits över nästan hela det västliga området, 
är det föga troligt, att den lyckats åstadkomma synkope i de östliga 
utkanterna därav. En skarp gräns mellan sinsemellan så oförenliga 
synkopeformer som skce el — skall[n] skcellen, pr en—pinn vore ej att 
vänta, åtminstone på slättbygden. Den nutida geografiska fördel-
ningen med ett bälte av osynkoperade former mellan de båda om-
rådena med olika s3mkopetyp torde tämligen väl återspegla tidigare 
förhållanden. 

Rec:s antagande, att synkope i dessa typer i v. ögl skulle ha skett 
normalt, alltså i. långt större utsträckning, än vad det föreliggande 
dialektmaterialet anger, och att de uppvisade osynkoperade formerna i 
gemen skulle bero på återgång, måste jag med stöd av det ovan sagda 
avvisa. Den motivering, som Rec. ger för sin ståndpunkt, kan jag 
ännu mindre godta. Enligt denna skulle den fulla ändelsen -en i b. sg. 
ha återbildats »såsom en reaktion inför hotet av desonantisering och 
n-bortfall i de obeständiga formerna *shah?, och *pi'nn,». Uttalandet 
förråder en egendomlig uppfattning av villkoren för det ljudlagsenliga 
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förlopp, som artikelsynkopen ju innebär. Om de best. formerna ska' el, 
pr en äro slutresultaten efter artikelsynkope av ska'llen, pr nnen, 
synes det mig kräva en rent övermänsklig lyhördhet för att redan i 
formerna *ska'lln, *pinnzi spåra ett »hot». Desonantiseringen och n-
bortfallet kunna väl i och för sig inte ha varit så avskräckande. Den 
förra är ju en naturlig följd av den metatetiska förändring, som 
övergången *skcelly, > skeeel[n] innebär.' Bortfallet av -n måste för 
att i stadiet *slat'lly, kunna uppfattas som ett hot ha krävt en ännu 
högre grad av lyhördhet, alldenstund det inträffat senare än den 
förutnämnda förändringen. 

På s. 124, 136 och 138 drar Rec. i härnad mot mina förslag att ev. 
koppla in ofullständig vokalbalans i:e som hinder för synkopen. Det 
är visserligen sant, att de fsv. handskrifterna i allmänhet icke kunnat 
så bestämt lokaliseras, och följaktligen vågar man inte heller med 
någon säkerhet uttala sig om i vad mån ofullständig vokalbalans i 
vissa trakter kunnat inverka på synkopeförloppet.2  Jag har också i 
medvetande om detta noga aktat mig för att göra något påstående 
utan nöjt mig med att antyda en möjlighet till förklaring. Rec. anser, 
att det är mindre troligt, att synkope av ändelsevokalen -e- »i detta 
tidiga skede» (dvs, mot medeltidens slut, då sådant i, som tidigare 
hade bevarats som i enligt reglerna för ofullständig vokalbalans, > e) 
redan skulle ha varit en avslutad process. Det vill jag inte heller 
påstå. Men det är ju inte otänkbart, att ofullständig vokalbalans i:e 
till en tid satt spärr för synkopevågen och därigenom hindrat dess 
mera allmänna genomförande eller utgjort hinder för en viss form av 
synkope. Jag hänvisar till mitt resonemang nedan s. 119. 

Rec. skärskådar s. 124 f. min framställning av typerna del, kväll och 
axel. Jag har s. 72 not 3 förklarat b. sg. kvaln Ydre (Sund Svin) såsom 
lån från annat dialektområde i likhet med synkoperade former av 
andra typer. Detta förutsätter givetvis, att man betraktar Ydre såsom 
ett ifråga om synkope intakt område, där ev. förekommande synkope-
former äro att betrakta som lån. Eventuellt kan formen naturligtvis 

1  Jag nöjer mig med att anföra det första exemplet, där utvecklingen kla-
rare framträder än i typen pinne. 

2  Vad Rec. menar med not 3 s. 124 i samband med »ofullständig» vokal-
balans, förstår jag inte. De anförda ställena tala om handskrifter med full-
ständig vokalbalans. 
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ljudlagsenligt ha utbildats av målet självt. I varje fall ser jag formen 
som en kontamination mellan b. sg. kvällen och b. sg. kväll. 

I realiteten är det alltså samma företeelse, som jag behandlar s. 73 f. 
Obs., att jag där vid lokaliseringen av formen kvceln o. d. upptar även 
Sund Svin. Rec. kallar det »ett slags nysuffigering», och det går ju 
också bra. Han vänder sig emellertid mot min förklaring med följande 
motivering: »Om n-bortfall efter 1 vore regel även i sv., så borde 
nysuffigeringen i del, kväll o. dyl. för att kunna ge effektivt skydd mot 
förnyat n-bortfall ha måst ske till den fulla artikeln -en.» 

Först och främst måste begreppet »sv.» klargöras. Avser detta det 
område i sydväst, där synkope vanligen (eller ofta) uteblir, är det 
omöjligt att fastställa, hur -n ljudlagsenligt förhåller sig i ställningen 
efter -/[/]. Om artikelsynkope icke inträtt, heter det regelbundet 
delen, kvällen, axlen. Under sådana förhållanden saknas förbindelsen 
-1[1]n i målet. 

På s. 73 f. har jag talat om »sydligt och västligt» lokaliserade former 
utan -en med ett par ex. från Mal samt, vanligare än !lessa, en del 
uppräknade n-former. Där sammanföras formerna från området utan 
synkope med former från mera centralt belägna bygder. I dessa är 
n-bortfallet efter /[/] ett faktum. Jag vill särskilt fästa uppmärksam-
heten på de i Mal (på gränsen till Ydre) efter en utomordentlig medde-
lare upptecknade formerna. Se f. ö. K 13, 14, 16, 20. Men former av 
detta slag äro givetvis formellt och betydelsemässigt otillfredsstäl-
lande. En nysuffigering har vanligen skett, oftast med -en efter 
mönstret av alla de starka maskuliner, som icke synkoperas: kvällen. 
Ibland har dock -n ljudlagsstridigt återinförts, och därigenom har 
synkopeformen bevarats. Jag kan inte som Rec. se den formella 
ombildningen såsom en medveten skyddsåtgärd mot n-bortfallet som 
sådant utan som ett ur tydlighetssynpunkt välmotiverat företag. 

Då man icke vet, huruvida -n skulle ha fallit efter /[/] på det område 
i sv., där synkope ljudlagsenligt uteblir, är det vanskligt att uttala sig 
om möjligheten av Rec:s i och för sig goda förklaring av former på -ln 
på detta område. I likhet med Rec. är jag på det klara med att best. 
former på -1n: axeln etc., liksom de på -kn:dymmOrn, etc., äro sent 
tillkomna (Förf. s. 101). 

Dahlstedt anser, att tendens till synkope (eller kontraktion) i 
hiatus både i äldre och senare språkskeden gång på gång måste ha gjort 
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sig gällande också i de tvåstaviga enkla orden, alltså i b. sg. av typen 
lie, och åberopar sig på ett par ställen i Hesselmans Huvudlinjer 
(s. 54 och 62). Uttalandet förefaller mig ganska underligt, och det är 
så mycket besynnerligare, som Hesselman på nämnda ställen ej ger 
stöd åt en sådan uppfattning men däremot på ett annat ställe (a. a. 
s. 61) nämner just lie el. ha som ex. på hur tvåstavigheten bevaras i 
svenska dialekter (i motsats till da nsk a), vilket i dem också är 
fallet med förbindelsen 6 + a, e. Han förklarar det med den hiatus-
fyllande konsonant, i förra fallet j, i senare w, g, som kan inskjutas 
efter den betonade vokalen. Så vitt jag förstår, spelar i detta fall den 
grava aksenten en avgörande roll som hinder för kontraktionen. När 
däremot ett ord av sådan typ kommit att utgöra senare led i samman-
sättning, har i b. sg. detta hinder avlägsnats och kontraktion kunnat 
ske.' Särskilt belysande är ex. -boe, som aldrig förekommer som sim-
plex. 

Beträffande möjligheten till kontraktion i b. sg. av typordet lie vill 
jag erinra om den synkoperade best. formen pr». En vidare ut-
veckling till *pin är något för målet fullständigt främmande. Varför 
skulle då b.sg. Kan undergå en sådan utveckling? 

Enligt Dahlstedt skulle, när kasusböjningen i sg. försvunnit, risk 
ha förelegat för sammanfall mellan typerna by, ho och lie, -boe genom 
hiatusreduktion hos de senare eller indirekt genom falska återgångar 
hos de förra, och han hänvisar till av honom s. 119 angivna böjnings-
typer från Björsäter i Bankekinds hd. På hiatusreduktion hos de 
senare finnas i min avhandling inga exempel, som icke få sin fulla 
förklaring genom ställning i senare sammansättningsled, och på falsk 
återgång hos de förra inga utom möjligen lo'an 'lon' Ulr. Formen kan 
dock förklaras såsom uppkommen genom analogi med ord som blro'an 
'blodet', sme'an, se'an, tra'an, där -d- fallit. Former som mo' gan 'mon', 
andgan 'snön' i Finspånga län ha fått sin fulla ändelse på grund av 
inskott. De av Rec. s. 119 nämnda böjningstyperna äro ju av en helt 
annan art än typerna by, ho, lie, -boe och företräda, i vad angår 
exemplet granne, vilket väl Rec, närmast avser, blott östligare delar 
av landskapet. Hade utvecklingen i sydväst i b. sg. utmynnat i ett 
*gran (< grdan), vilket ju ej är fallet, hade Rec. däremot kunnat 
åberopa det.  

1 Se Förf. s. 55 not 1. 
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Den uppgift, som jag lämnar s. 55 not 1, sista raden, där jag talar 
om »skenbar synkope», har Rec. tydligen icke tolkat så, som meningen 
varit. Jag medger, att formuleringen är otillfredsställande. Vad jag 
velat säga är följande: Alldenstund växling mellan stark ob.sg. och 
svag sådan (ex. -bo:-boe) föreligger på en stor del av språkområdet, 
kan man där av b.sg. -bon ej med säkerhet draga den slutsatsen, att 
formen ifråga uppkommit genom synkope av slutvokalen. Se 
Förf. s. 80 och not 5 samt K 47, 48. 

Den växlande vokalkvantiteten i b. sg. av starka maskuliner på 
vokal betecknar jag s. 80 som »gåtfull». Med den framställning, som 
följer, kan väl uttrycket knappast misstolkas. Men för tydlighetens 
skull gärna: skenbart gåtfull. Efter en gruppering av de dithörande 
orden och diskussion om orsakerna till bibehållen lång stamvokal i 
b. sg. hos vissa av dem — en framställning, som Rec. i stort sett gillar 
— söker jag en mera generell orsak därtill. Det gäller då givetvis 
särskilt sådana ord, beträffande vilka jag icke på s. 80 eller annor-
städes givit speciella skäl för bibehållen vokallängd. Jag medger 
villigt, att jag förbisett en ev. direkt utveckling bgnn>bgn. För ögls 
del ser det emellertid ut, som om man hade anledning att räkna med 
en tämligen länge bevarad ändelsevokal i b. sg. av vokalslutande 
starka maskuliner ej blott i västliga delar av landskapet utan även i 
norr. På det senare området påträffas i viss utsträckning former som 
bgn, sjön, snön växlande med bgnn, sjönn, snönn och på samma om-
råde b. sg. bröa i växling med bröna. 

Former som byn etc. kunna naturligtvis förklaras som utgående 
från fsv. bgnn, etc. Däremot kan man icke förklara b. sg. dg'a i v. 
Ögl — den förekommer ej i norr — som uppkommen ur b. sg. dgn. 
Enligt min åsikt har b. sg. mask. *dg' en i sen fsv. tid, när artikelns -nn 
förkortatsl, analogice sammanställts med b. pl. neutr. eller b. sg. fem. 
skg'en, och dessa former ha i nutida dialekt givit dg'a resp. skg'a.2  
Denna utveckling har försiggått på ett broa-område. Vid tiden för ut-
vecklingen *skg'en> skg'a har b. sg. av by troligen hetat bgnn eller 
'bp-nn, varför anslutning till denna typ icke kunnat ske. I nö. ögl där-
emot har den best. formen skg'en (pl. ntr. eller sg. fem.) synkoperats 

1  A. Noreen, Aschw. Gr. § 303,3. 
2  Se Förf. s. 90. 
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till skyn och denna form i sen fsv. tid genom anslutning till b. sg. 
dyn övergått till mask.' 

Rec. ansluter sig s. 127 till min uppfattning om en i vissa dialekter 
i fsv. skeende ljudlagsenlig utveckling bgen > bgn. Han anser det vara 
av betydelse, att b.sg. bgnn i fsv. äldst hörde hemma blott i ack., 
medan i nom, en tvåstavig form *byrin[n] el. dyl. skulle ha »bevarats 
åtminstone till en tid, även om r-bortfallet efter vokal i bgr i somliga 
dialekter tidigt gynnade uppkomsten av en r-lös form också i best. sg.» 
Formen byrin finns verkligen belagd en enda gång, nämligen i ÖgL. 
Då nom.-formen av ifrågavarande och sannolikt även andra till 
samma formkategori hörande ord — åtminstone i b. sg. — torde ha 
haft en ganska liten frekvens, är det tvivelaktigt, om en form som 
den nämnda spelat någon roll för analogisk ombildning. Om man i 
detta fall bör räkna med det i Ögl vanliga r-bortfallet2, vilket Rec. 
gör, kan ifrågasättas, alldenstund hos de starka maskulinerna nom. sg. 
tidigare undantränges av ack. i best. form än i obest.3  

Ex. sjön„ snön från Oravais äro enligt Rec. ljudlagsenligt utvecklade 
former, vilka bevarats på grund av formernas stora frekvens liksom i 
nysv. rspr. sjön och snön. Detta är i och för sig högst antagligt. Men 
det förefaller mig oberättigat att bortse från den, så vitt jag förstår, 
lika stora frekvensen hos b. sg. av by. 1 formen bgin har förmodligen 
artikelvokalen kommit att kvarstå på grund av det glidljud, som 
såväl i rspr. som i dialekterna gärna insmyger sig mellan i eller y och 
en följande voka1.4  

Rec:s anmärkning, att den överensstämmelse mellan bann och 
bro'na, som kunnat iakttas i Vgl, inte föreligger i sv. Ögl — liksom på 
vissa andra håll — är riktig. Jfr Förf. s. 84 med not 1. Man bör dock 
räkna med dels att synkopen (kontraktionen) i olika trakter kan ha 
försiggått vid olika tid och haft olika omfattning, dels också att tids-
förloppet mellan dess uppträdande i ord av olika genus kan ha växlat 
från trakt till trakt. Man kan på ett håll tänka sig tidigt synkoperade 
former både av typernas by och bro :bgnn—bröna, på ett annat en senare 
synkope, som berör mask, men ej fem.: byn—bröa, på ett tredje åter 

1  Se Förf. s. 88 ff. 
2  A. Noreen, a.a. § 321,4. 
3  Wess(5n, Sv. spridchist. § 135. 
4  Se exempelvis Ålander, Kons. II s. 132. 
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tidig synkope i mask., ingen i fem.: bgnn-bröa etc. Dessa olika möjlig-
heter kunna ytterligare ha differentierats genom på grund av väx-
lande frekvensförhållanden inom paradigmet eller anslutning till be-
släktade eller till formen likartade ord åstadkommen analogibildning 
och genom dialektblandning, varigenom nya kombinationer uppstått, 
t.ex. ny. Vgl byn -bijnn-bröma, ny. ögl bgnn ,,, Irgn-brö[n]a. 

Rec, opponerar sig s. 129 mot formen *geth i det sonantiserings-
förlopp jag tänkt mig efter lång vokal med den motiveringen, att han 
inte mött någon sådan form i några uppteckningar av nutida dialekter. 
Varför skulle nödvändigtvis alla utvecklingsskeden vara represente-
rade i nutida dialekter? Och omvänt, om Rec. tilläventyrs i en upp-
teckning lyckas finna ett beteckningssätt, som tillfredsställer honom, 
är det då alltid så säkert, att detta har sin motsvarighet i verkligheten? 
Jag har vid kontrollundersökningar gjort den erfarenheten, att verk-
ligheten ibland kan vara om inte underbarare så dock annorlunda 
beskaffad än »dikten». Den form *gåN, som Rec. slår ner på, kan kanske 
ibland dölja sig i en form som *gåekn, mot vilken han inte tycks ha 
något att invända. 

Jag måste å det kraftigaste bestrida, att en direkt utveckling (Rec. 
s. 129 nederst) gå'kn> gå' n skulle vara rimligare än den av mig 
föreslagna *gåkn> *Oh. Den senare innebär ju en verklig, fonetiskt 
betingad metates — jfr Rec. s. 133 — vilket den förra inte gör. Inte 
heller ger Rec. i utvecklingsförloppet gå' tt> gå'sn- gå'an någon an-
tydan om hur den sistnämnda formen uppstått. Det sammanhang 
han s. 131 vill finna mellan denna och likartade former och a som 
svarabhaktivokal i vissa fsv. skrifter — varom mera nedan — ger ju 
ingen förklaring av själva företeelsen, vilket jag däremot sökt giva. 

Antag emellertid, att vi med Rec. (s. 131 f.) icke räkna med »syn-
kope i vedertagen mening» ifråga om b. sg. på -ren och -'en för områ-
det inom Bråviken—Asunden-linjerna (och n. Kalmar län). Det gäller 
då närmast typerna går och mur, vilka i öster uppvisa formerna 
gå'an gå'an, mu'an-mu', i väster -norr gån, mun, men det bör 
också gälla typerna seke och hare med de best. formerna i öster 
sea sem ha'an ,,,ha'sn, i väster-norr se', kem Hur ha de 
två sistnämnda uppstått? Är det »synkope i vedertagen mening» på 
det senare området men metates eller sydöstsvensk synkope i öster? 
Resonemanget leder till orimligheter. 
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För övrigt kan ju artikel- och slutvokalsynkopen även i många 
andra typer betecknas som metates. t. ex. ugnen > ungen, famnen> 
lammen, botnen> botten, foghlen> fågeln (fs'gan jan), fsv. åkren> 
åkern vanen > 

Synkopen kan te sig på olika sätt, beroende på de omgivande lju-
dens kvalitativa och kvantitativa beskaffenhet, deras stavelsefördel-
ning och ordens aksentuering. Resultatet kan därför i olika trakter ta 
sig högst olika uttryck. 

Artikelsynkopen i b. sg. mask. innebär ju, att artikelns e försvinner. 
När detta skett, komma stamkonsonant och artikelkonsonant att på 
ett eller annat sätt påverka varandra. En första fas i detta förlopp 
är sonantiseringen av artikelns -n. Den är särskilt typisk i b. sg. av 
starka maskuliner med stamslut på t, d, s eller t  4, t.ex. båk. 
Denna synkope inträder emellertid långt ifrån alltid, den är i hög 
grad beroende av satsrytmiken. Se Förf. s. 60 ff. 

Även under andra förhållanden kan emellertid artikelkonsonanten 
sonantiseras. Jag förutsätter en sådan sonantisering i typerna mur 
och gå, alltså en b. sg. murrot, gå, men blott på området inom Brå-
viken—Asunden-linjerna. I väster och norr däremot har det omedel-
bara synkoperesultatet blivit *murn, *gålrn.1  Denna olika utveckling 
representeras i nuvarande dialekt av i öster mulatt, mu'an etc., i 
väster-norr mun etc. 

Efter artikelvokalens försvinnande går den talandes strävan ut på 
att i så hög grad som möjligt anpassa stamkonsonant och artikelkon-
sonant till varandra. I typerna mur och gå, har i väster-norr efter 
en övergång -n> 4.2. assimilation snart nog kunnat ske: mur t > mun, 
gållz > går.1 öster däremot har artikelns sonantiska 7.2, lagt hinder i 
vägen. Stam- och artikelkonsonant ha därigenom fortfarande, liksom 
före synkopen, kommit att tillhöra var sin stavelse. Enda möjligheten 
till en kontakt mellan de båda ljuden har — såframt ordets tvåstavig-
het skulle bibehållas — varit att tvinga dem in i samma stavelse. 
Detta har skett genom en metates, som bestått i att sonansen från 
artikelns -n flyttats över till stamkonsonanten: mury, > mu'rn. Ur 
den sonantiserade stamkonsonanten har sedan genom inskott av 

1  Tänkbart är naturligtvis, att dessa former på ett tidigt stadium utvecklats 
ur mur, gåktt. 
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svarabhaktivokal uppstått former som *mu' am, *mu' ent, och därefter 
ha r och n. kunnat assimileras: mu'an, mun etc. 

I typerna del och sten ligger det annorlunda till. Stamkonsonant och 
artikelkonsonant äro där relativt eller absolut homorgana. Sonanti-
sering av stamkonsonanten (metates) som i föregående fall behövs 
därför icke. I min avhandling nämner jag för området i öster två olika 
möjligheter till förklaring av synkopeförloppet i b. sg. av ordet del. 
Den ena (s. 137 f.) innebär dock sonantisering av stamkonsonanten, 
alltså *de'ln„ som sedan övergår till *deialn *dan > dln. Den sista 
formen skulle då ha uppstått genom kontraktion. 

Vad Rec., s. 129 nederst, menar med sitt påpekande, att b. sg. 
*de'ain el.dyl. — med oassimilerad /n-förbindelse — inte är belagd i 
Ögl, förstår jag inte. Jag har själv betecknat formen som konstruerad, 
men det innebär ju inte, att den inte kan ha funnits. Rec:s mening 
har väl varit att söka visa upp omöjligheten av en sonantisering av 1. 
Att ln är oassimilerat, betyder ju ingenting härvidlag, ty assimila-
tion (el. n-bortfall) kan ju ha inträtt efter desonantisering av 1, alltså 
drabbat ordet först i stadiet *de's/n eller kanske dein. 

Det av mig nämnda exemplet b. sg. skcial i sv. ögl föranleder Ree. 
att invända, att denna form måste ses i ett västgötskt sammanhang. 
Det är en självklar sanning, men det hör ju inte hit. Det gällde inte 
formens geografiska förekomst utan möjligheten att sonantisera 1. 
Måste de av mig nämnda ex. se"ln, se aln i Sdml och Västml också ses 
i västgötskt sammanhang? Och vad säger Eec. exempelvis om sonan-
tisering av i i det riksspråkliga ordet äppelmos? 

Den andra förklaringen (Förf. s. 137, 139) innebär, att stamkonso-
nanten i typen del aldrig sonantiserats. Till stöd för denna förklaring 
har jag i min avhandling sagt, att möjligen »den omständigheten, att 
stamkonsonant och artikelkonsonant i detta fall äro relativt homor-
gana — jfr typen sten ovan — varit avgörande: en konsonantisk 
förbindelse in kan på grund härav ha varit den naturliga utvecklingen.» 
Den i öster sporadiskt förekommande b. sg. sn o. d. skulle någon 
kanske vilja åberopa som bevis för att stamkonsonanten sonantise-
rats: sö'n, och därav dra den slutsatsen, att en liknande utveckling 
vore tänkbar i fallet del, ehuru spåren därav försvunnit. Enligt min 
s. 138 framförda mening innehåller formen sö'n den sonantiserade 
artikelkonsonanten. 
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Hos de svaga substantiven tänker jag mig som synkopens första 
fas en i samband med bortfall av den stamslutande vokalen skedd 
sonantisering av artikelkonsonanten. Den framträder typiskt hos 
substantiv med t, d, s eller t, ,s framför den stamslutande vokalen, 
t. ex. §rdv, (Förf. s. 60 ff.) 

I typerna see, hare har artikelkonsonanten sonantiserats över hela 
synkopeområdet, ej blott i öster som i mur och getk (Förf. s. 141). 
Från artikelkonsonanten har sonantiseringen förts över till den före 
stamslutsvokalen gående konsonanten.' Den mera omfattande sonan-
tiseringen av artikelkonsonanten hos de svaga maskulinerna än hos 
enstaviga starka har samma orsak som den mera omfattande sonanti-
seringen av stamkonsonanten hos de svaga. Om den senare se Förf. 
s. 141. 

Den förklaring jag ger av den mer eller mindre a-haltiga vokal, som 
möter i b. sg. av typerna getk och mur på området inom Bråviken—
Åsunden-linjerna, har ådragit sig Rec:s misshag (s. 130 f.). 

Rec:s invändning, att John Svensson till övervägande del anför ex. 
på ice > ia, dvs, på vokalöppning i brytningsdiftong, är besynnerlig. 
Det är ju naturligt med hänsyn till det ämne han behandlar. För 
övrigt påpekar han upprepade gånger, att utvecklingen av diftongen 
jä i dialekterna går parallell med utvecklingen av monoftongen ä i 
motsvarande ställningar2. S. konstaterar, »dels att det i vissa östgöta-
dialekter finns en tendens att öppna ä i diftongen jä i ungefär samma 
ställningar som i västgötskan (och i de medeltida östgötaurkunderna), 
dels att denna ljudöppningstendens är geografiskt begränsad».3  Att 
döma av not 4 a. s. grundar han sitt omdöme på en mycket flyktig 
undersökning av östgötamaterialet. Vid en genomgång av de 60 ög. 
typordlistorna har jag funnit — sedan jag utmönstrat ett titotal, som 
jag ansett vara i regel absolut odugliga som underlag för språklig 
diskussion — att de listor, som visade öppningstendens frf. It, r + kons., 
voro ungefär fem gånger så många som de övriga, men naturligtvis 
växlar det ifråga om detaljerna. Av denna undersökning framgår det, 

1  Även i svaga subst. av andra typer torde synkopen i allmänhet ha inletts av 
en sonantisering av artikelkonsonanten. Undantag se Förf. s. 135 överst. 

2  J. Svensson, Diftongering med palatalt förslag i de nord. spr. s. 205, 207, 
211. 

2  J. Svensson a. a. s. 210. 
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att det finns ett område i v. ögl, nämligen s., ö. och n. om Tåkern,  
där sådan öppning inte förekommer. Att distinkt ange gränserna för 
detta är svårt med hänsyn till att upptecknarna varit många och 
mycket olika kvalificerade för sin uppgift. 

Dahlstedt talar s. 131 om öppningstendensens förekomst — han 
avser tydligen såväl övergång i brytningsdiftong ice> La som utanför 
sådan: ce > a — och påstår den vara begränsad till Ydre och Lysings 
hd samt hänvisar till Svensson och Ålander I s. 266 och 268. Den 
förre säger ingenting om detta, och den senare uttalar sig om en helt 
annan sak, nämligen avsupradentalisering av rn, rs och rt, vilken 
berör dessa trakter men även Kinda.1  Trots detta har Rec. kunnat få 
med en del av sanningen. Det område, till vilket övergången ce > a 
är begränsad, omfattar nämligen Ydre och sydligare delar av Lysing 
men även vissa delar av Kinda hd. 

Rec. anför gentemot mig, att min sammanställning av b. sg. gan 
etc. med ce> a frf. r och / skulle halta ur dialektgeografisk synpunkt. 
Jag vill då svara, att det inte är jag, som gjort denna sammanställ-
ning, utan Rec. själv med anlitande av källor, som han felaktigt 
återger eller tolkar. Se ovan. Jag har s. 135 not 3 talat om vokal-
öppning i allmänhet frf. r eller k +kons. och vokalöppning ce > a i 
sådana förbindelser i vissa vg. och ög. hskr. och samma tendens i vg., 
ög. och annat svenskt dialektmaterial. Att direkt förknippa området 
för gan etc. med Ydre och s. Lysing är för mig någonting alldeles 
främmande, då ju det senare området i regel inte uppvisar synkope i 
nämnda typer men i fall av sådan blott i formen går etc. Vad jag 
velat visa är helt enkelt, att ä-ljudet i ögl mycket ofta öppnas frf. 
k, r + kons. Min undersökning har också givit vid handen, att detta 
förekommer i ö. ögl liksom annorstädes i landskapet. Resultatet är 
visserligen inte någonstädes så avancerat som i s. Lysing—Ydre—
Kinda utan stannar vanligen vid ett a.2  

Att jag inte anser övergången ce> a eller ce > a som något för ögl 
säreget, framgår av s. 135 not 3 i min avh. Vad jag har velat visa är 
naturligtvis, hur ett sonantiskt 1r, r  i fortsättningen utvecklats. En 
desonantisering har på området inom Bråviken—Åsunden-linjerna 
till resultat givit en mer eller mindre a-haltig (ibland ä-haltig) vokal + 

1 Ålander 1 s. 262 ff. 
B Jag bortser då från några enstaka ex. från andra håll. 
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konsonantiskt k, r. Det har då för mig gällt att utröna, i vad mån 
stamkonsonanten givit anledning till detta, och det har varit en 
naturlig sak att undersöka, hur överhuvudtaget k, r inverka på en 
föregående vokal. 

Rec. anser, att min sammanställning av b. sg. qå'an etc. med ce > a 
frf. It, r även ur ljudhistorisk synpunkt skulle halta, då det i det förra 
fallet rör sig om en vokal i trycksvag ändelsestavelse, i det senare 
däremot om ce i tryckstark stamstavelse. Frågan är, om det, ljud-
historiskt sett, är så befogat att här dra en sådan skiljelinje. Hur 
skulle Rec. betrakta inträdandet av en diftongering av stamvokalen? 
Det är ju ungefär, vad som inträffat, även om utgångspunkten är en 
annan. Utvecklingen skulle kunna tecknas på följande sätt: gåken > 
gåky, > get.  n > gåakn > gåalen > gåan. Om le och r ha förmåga att 
förändra en redan befintlig föregående vokal i viss riktning, så böra 
de också kunna sätta sin prägel på en ur dem själva framsprungen 
vokal i samma ställning. 

Rec. är förvånad över att jag icke tagit hänsyn till vokalismen frf. r 
och 1 i fsv. ändelsestavelse och nämner några östgötska och (eller) 
småländska skrifter med svarabhaktivokalen a, bland dem Codex 
Bureanus. Jag har ingalunda varit främmande för tanken på ett 
samband mellan de båda företeelserna men funnit mig föranlåten att 
övergiva den inför de skäl, som anförts dels mot en nordlig-östlig 
lokalisering i Ögl; dels för en sydlig-västlig i ögl eller Smål.1  Bland 
de senare vill jag särskilt framhålla: 

övergången u >o frf. nasal + kons., t. ex. Bu: sionga, sionkar. 
Företeelsen är i ögl inskränkt till Dals, Lysings, i någon mån Göstrings 
samt Ydre och Kinda hd.2  

Formen tapa 'tappa, förlora'. Till det förut publicerade materia-
let3  kan jag lägga ett ex. från Heda—V. Tollstad. Formen tycks nu-
mera i ögl — i den ringa mån den där förekommer — hålla sig inom 
a-målsområdet. Den hos Messenius påträffade formen taapar4  ut-
vidgar förekomstområdet en smula mot norr, såtillvida som M. var 
född i V. Stenby sn i S. Freberga, ca 3 km s. om Motala och ca 10 km 

1  V. Jansson, Fornsv. legendariet, s. 89 ff. 
2  Jfr Danell i Xenia Lidöniana s. 47 med not 2. 
3  N. Lindqvist, Stud. över reformationstidens bibelsv. s. 31 f. 
4  Se Hellquist, 1600-talets svenska s. 121. 
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n. om Vadstena, alltså ett stycke in på ä-målsområdet. Emellertid 
kan det tänkas, att M. under sin skoltid i Vadstena gjort bekantskap 
med formen. Då emellertid Siälinna Tröst och Arboga lagbok, vilka 
lokaliserats till norra Mälarbäckenet', uteslutande ha formen (apa 
och den sedan återkommer i N.T. 1526, tänker sig Lindqvist alterna-
tivt dess förekomst i sistnämnda arbete bero på inflytande från ögl 
via Sdml. Det är ju tänkbart, att formen tidigare i ögl gått betydligt 
längre mot norr. I varje fall finns det dock ingenting, som tyder på 
att den förekommit inom e-målsområdet. 

På grund av det ovan sagda synes det mig sannolikast, att Bu här-
rör från ög. eller små!. a-målsområde2  och alltså icke bör dras in i 
diskussionen om uppkomsten av b. sg. av typen gå'art. 

Något absolut hinder — som Dahlstedt menar — att »omedelbart 
sammanföra» b. sg. get'an etc. i nutida östgötamål med fornöstgötskans 
a som svarabhaktivokal på grund av motsättningen mellan ob.sg. 
å'kkar, fkigak, ob.pl. fö'ttar etc, och b.sg. å'kkan, fs'gan i nu- 
tida dialekter föreligger kanske icke.3  

I den gotländska ändelsen -ar ( < -er < -ir)— i är svarabhaktivokal 
— ser Herbert Gustavson en viss parallell till ög. ekan 'åkern', 
va'kat 'vackert'.4  Av större intresse i detta sammanhang äro dock ett 
par medeltida brev, publicerade av Arthur Nordffi i Norrköpings 
medeltid, nämligen nr 27, daterat 1374, och nr 32, sannolikt från 1378.5  
Både på grund av sin ålder och sin lokalisering på e-målsområde äro 
de betydelsefulla. Det förra uppvisar skrivningar som clostars 'klos-
ters', pres. hafuar, byuthar, det senare klostarsens 'klostrets', klostaret, 
akar, pres. ha/war, liggar m.fl. 

Rec. har s. 132 granskat synkoperingen i pret. part. och adj. på -en 
och -et i mask. resp. neutr., dvs, typerna stulen, -et och galen, -et, och 
funnit synkoperade former i Björsätersmålet. Däremot inga belägg 
för haplologisk eller homorgan synkope i samma formkategori utan 
lnennan, brtan, titan resp. lrtat etc. Jag vill då påpeka, att samma 

i N. Beckman, Stud. i outgivna fsv. handskr. s. 55. 
2  De smål. typordlistorna uppta tapa från Jönköpings och Kronobergs 

1., näml. N. Vedbo, S. Vedbo, Västbo, östbo och Konga hd. 
3  Se Hesselman, Huvudlinjer s. 143 f. 
4  H. Gustavson, Gutamålet II s. 24. 

Jfr H. Gustavson a.a. s. 71 not 2. 
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typordlista upptar också formerna ba'tan„ hre'stan, trots att säker-
ligen former som ba'k, hce' sk, förekomma och troligen äro de normala 
i målet. Det är inte omöjligt, att detsamma gäller pret. part. och adj. 
på -ten. Några typordlistor från ögl uppge nämligen synkoperade 
former som trk, brk, bru‘ ty, liksom bå'tv,„ hä' sk, ett par ha pret. part. 
och adj. osynkoperade, däremot b. sg. synkoperad, en lista uppger 
ti`tti men pret. part. och b. sg. utan synkope. Jag vill erinra om svårig-
heten att av typordlistorna draga säkra slutsatser om synkope av 
denna art i b.sg.1, och detsamma gäller givetvis pret.part. och adj. 
på -ten. 

Den omständigheten, att i b. sg. ntr inom Bråviken—Åsunden-
linjerna finnas med utvecklingen av b. sg. på -ren och -ken parallella 
utvecklingar, säger ju ingenting om huruvida det är fråga om »synkope 
i vedertagen mening» eller något annat (Rec. s. 131). De inom det 
nämnda östliga området angivna formerna ho'nat 'hornet', bå'nnat 
'bandet', sks'tat 'skottet' heta så över nästan hela Ögl, be'sslat 'betslet' 
också men i s. och v. växlande med be'salt. Ex. på med vg. bent ,—
benn,t etc. överensstämmande former finnas blott från sv. ögl (särskilt 
Lysing), medan däremot typerna håt 'håret', lort 'hålet' äro de nor-
mala i hela landskapet utom längst i norr (t-bortfall), Ydre (där 
växling med osynkoperade former förekommer) samt området inom 
Bråviken—Åsundenlinjerna. 

Inte heller det faktum, att inom pret. part. och adj. finnas typer som 
stulen, -et, galen, -et, vilka på området inom Bråviken—Åsunden- 
linjerna utvecklats till stu'an, -at e. d. liksom b. sg. -an synes 
mig på minsta vis kunna rubba mina slutsatser. 

Det samband jag iakttagit mellan synkopen på området inom Brå-
viken—Åsunden-linjerna i b. sg. av typer som mur, åker, hare, gålt 
och see och den vokalisering av -er och -r, som förekommer i syd-
svenska mål, har jag, s. 137 if., ägnat en ganska ingående uppmärk-
samhet. Men detta har inte på minsta sätt frestat mig att bortse från 
sambandet mellan dessa arter av synkope i östra ögl och synkope-
resultaten i andra delar av landskapet och utanför dess gränser. 
Jag har i motsättning till Sjöstedts term vokalisering av r-ljudet 
talat om en s onantis er ing därav i vg., nordostsmål. och östög. mål 

1  Förf. s. 60. 
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(Förf. s. 136). Intressant är att följa Sjöstedts syn på vokaliserings-
förloppet.' Han talar om »försvagningar av r-ljuden, som lett till 
vokalisering i olika ställningar», och tar då i regel hänsyn endast till 
sådana r-försvagningar, som medfört vokalisering som slutresultat. 
Denna r-försvagning innebär, att ett r successivt försvagas, samtidigt 
som ett vokaliskt element utvecklas. Slutresultatet blir ett vokaliskt 
ljud. I termen »försvagning» (enl. S:s terminologi) ingår vokaliseringen 
som ett sista moment. 

Sjöstedt menar, att försvagningen av r framför dental är äldst. 
Alldenstund supradentaliseringen även innebär en försvagning av r, 
anser sig S. kunna konstatera en r-försvagning i denna ställning, 
»som sträcker sig över större delen av Sverige». Detta yttrande har 
jag (s. 136) bemött och påpekat, att utvecklingen tjuren > tjurn > 
tjuern tjuarn snarast innebär en intensifiering av r-ljudet. Först 
efter denna övergång har supradentalisering (pu'an, pu'an) ägt rum. 

Vad som i de sydsv. dialekterna skett är alltså enl. Sjöstedt (a. a. 
s. 145): 

en försvagning av r; 
en därav följande vokalisering. 

Det som på området inom Bråviken—Åsunden-linjerna skett i 
b. sg. av en typ som mur är enligt min uppfattning: 

ett bortfall av artikelvokalen och i samband därmed sonantise-
ring av artikelkonsonanten; 
överflyttning av sonansen från artikelkonsonanten till stamkon-
sonanten, vilket alltså innebär en skärpning av r; 
desonantisering av stamkonsonanten, varvid en vokal insmugit 
sig framför den (»metates»); 
övergången rn > 7/.2  

Utvecklingen har i båda fallen givit likartade resultat, men utgångs-
punkten har varit olika. 

Påpekandet s. 133 angående ortnamnet Horn tillmäter jag intet 
värde. Jag vill framhålla att begreppet »Bråviken—Åsunden-linjerna» 
har en ung ef ärlig innebörd (Förf. s. 8 f.). Det avser snarare ett 
gränsgebit än en markerad gränslinje. öster om Åsunden före- 

1  Sjöstedt. Stud. s. 144 f. 
2  Såväl mom. 3 som mom. 4 kan sägas innebära en försvagning av det i mom. 

2 genom sonantisering skärpta r-ljudet. 
5 — 578551 Svenska Landsmål 1958 
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komma huvudsakligen former som bu'an, mu'an, pu' an (K 39, 43, 44) 
samt närmast »gränsen» jämte de nämnda formerna även bu' en, 
mu'en, §u' en och bu, mun, sun. Går man längre västerut, bli de 
sistnämnda formerna de vanliga men ingalunda alltid de enda. Till 
och med så långt borta som i Tidersrum, ett par mil väster om Horn, 
äro formerna bu' en, mu' en, 39u' en upptecknade. 

Socknen Horn kan sägas ligga ungefär på själva »gränslinjen». 
Därifrån härröra formerna mu'en, u'en men också bur/ samt med k 
i stamslutet gå' en, sto' en men också gån, knön, pö?, syn, ån. 

Någon hyperdialektism ho' e. d. för hon känner jag inte till, och 
jag finner det orimligt, att om den funnits, den skulle kunnat upp-
träda på ett område, där skillnaden mellan en ursprunglig rn-förbin-
delse och en sekundär sådan utan svårighet uppehålles. 

Emellertid har Ree:s påpekande sitt intresse men knappast på det 
sätt han tänkt sig. Den sydsvenska vokaliseringen inbegriper ju — 
jämte åtskilliga andra fall — ej blott er utan även r framför dental 
konsonant. Som ex. på det sistnämnda anför Sjöstedt1  bl. a. hozm 
'horn'. Detta ex., liksom många andra, bestyrker S:s påstående, att 
vokaliseringen inletts av en försvagning av r. Då nu ex. av denna art, 
så vitt jag vet, fullständigt saknas i ög12, visar detta, att r i ursprung-
lig konsonantförbindelse där icke kunnat skärpas genom sonantise-
ring på samma sätt, som jag förutsätter ha skett exempelvis vid 
övergången muren > mu'an mu'en, och därför tvekar jag inte att 
beteckna denna övergång såsom artikelsynkope. 

Rec. vill (s. 133) göra gällande, att de best. formerna björnen och 
kärnen, till sin fonetiska byggnad till en början närmast överensstämde 
med typerna brunnen och pinnen och senare — efter assimilationen 
rn > - med typerna stenen och månen. Då Eec. anser artikel-
(och stamsluts-) synkope ha inträtt betydligt senare, än jag antagit, 
och stamvokalerna ö och ä i de två första orden vid det laget måste 
ha varit långa, synes mig den förra jämförelsen erbjuda en viss likhet 
endast för ögat. Den olika utvecklingen av typerna kärnen och pinnen 
vittnar ju också om att likheten varit mera skenbar än verklig. Där-
emot är det givetvis riktigt, att typerna björnen och k,ärnen efter 

1  Stud. s. 100. 
2  Jag bortser från den av Dahlstedt anförda skrivningen ho'?, vilken ju emel-

lertid av honom betecknats som hyperdialektisk. 
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övergången rn > n  erinra om typerna stenen och månen. Hur Rec. 
tänker sig uppkomsten av b. sg. pr/ skulle emellertid vara av intresse 
att veta.' 

Att det föreligger en bestämd skillnad mellan b. sg. av typerna mur 
och hare å ena sidan och björn och kärne å den andra, har jag lika väl 
som Rec. klart för mig. Jag har sökt analysera synkopeförloppet 
såväl i det ena som det andra fallet, medan Rec. nöjer sig med att 
förklara »uppkomsten av b. sg. mu'ctn o. dyl. i sö. ögl. såsom en från 
den vanliga synkopen i b. sg. m. artskild företeelse, som bara uppträ-
der i ändelser på -ren och en.»2 På s. 134 ff. behandlar Rec. motsätt-
ningen b. sg. spän—kkä dan kkei do, vilken jag anser bero på att 
synkopen i det förra ordet drabbat en kortvokalisk, i det senare en 
långvokalisk form. Utvecklingen skulle enligt min mening närmast ha 
varit spå'dhen > * späd/by, > * spå'dhn > spån. Sonansen har från 
artikelkonsonanten ej kunnat föras över till stamkonsonanten, vilken 
icke varit sonantiseringsduglig. Istället har artikelns tb desonantise-
rats. Vid denna stavelseminskning har den grava aksenten övergått 
till akut, och dh har bortfallit framför n men åstadkommit ersätt-
ningsförlängning av föregående vokal. Något utvecklingsstadium 
*spån, som Rec. förmodar, förutsätter jag alltså icke. B. sg. våm 
kan tänkas utgå från en lång- eller kortvokalisk form: urinen >* vie ny, 
> vdv, > va'an. Om man utgår från en kortvokalisk form, kan för-
längning av vokalen ha börjat i b. sg. i samband med att det stamslu-
tande n:et uppslukats av artikelns n.3  Förlängningen skulle i så fall 
vara ett slags parallell till den i v. ögl uppträdande och säkerligen 
senare vokalförlängningen i b. sg. pr an 'pinnen' etc. Även i typerna 

1  Rec:s uttalande s. 133 not 2 om motsägande resonemang beträffande b. sg. 
av björn beror på missuppfattning från hans sida. På s. 137 uttalar jag mig om 
utvecklingen i öster, på s. 139 om densamma i norr.  - väster. 

2  Jag begagnar här tillfället att rätta en felaktighet i min avhandling. Det 
gäller s. 137, mitten, där jag nämner möjligheten av att i östra ögl b.sg. 
björn skulle kunna ha utvecklats ur en form med sonantiserad stamkonso-
nant. Genom en sådan sonantisering skulle en hiatus ha uppstått, vilken kunde 
ha försvunnit genom kontraktion. Emellertid har jag vid anförandet av detta 
ex. av förbiseende uppfattat r som stamkonsonant. En sonantisering av r har 
icke förekommit, då ju den föregående korta vokalen lagt hinder i vägen. Jfr 
Förf. s. 138. 

3  Naturligtvis kan förlängning samtidigt ha skett även ob. sg. 
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hare och see kan synkopen ha inletts, medan orden ännu hade kort 
stamvokal: håren > Mir o> hörn > ha'ari hd an etc. 

Beträffande obenägenheten för synkope i hiatus it. ex. kW», vilken 
Rec. s. 135 betvivlar, hänvisar jag till vad jag ovan (s. 98 f.) sagt därom. 
Vad jag i min avhandling, s. 92, överst, yttrat om hiatusreduktion, 
gäller, som framgår av exemplet, akutbetonade ord. 

Rec. anser, att materialet icke ger anledning till tudelning i äldre 
lång- och kortstaviga ord för förklaring av motsättningen kW dan — 
kå'dj: spån. Det är klart, att om man undersöker, i vad mån de ide 
båda grupperna upptagna orden vittna om äldre lång- eller kortstavig-
het, kunna invändningar resas. Jfr Förf. s. 140, nederst. En del av 
orden äro svåra att bedöma på grund av alltför få belägg eller ordens 
geografiskt begränsade förekomst, andra ha enl. min uppfattning 
fått sin ljudlagsenligt betingade böjning förryckt genom genus- och 
formväxling, t. ex. mede, eller frekvensförhållanden, t. ex. skade, svede. 
Kvar stå dock som goda representanter: för a-gruppen klråde och 
kanske även dödel och för b-gruppen åtminstone släde och spade. 

Den utvecklingsgång Rec. tänkt sig, skulle innebära, att i ö. ögl 
intervokaliskt dh bevarades men att det föll längre västerut, alltså i ö. 
spadhe:spadhen, i v. spde:spden. Utvecklingen av b. sg. skulle då 
enl. honom i ö. ha blivit: späd/ten > spädhen > *8pd42  > spän. Den 
sista övergången betecknas som »ett bortfall av assimilatorisk karak-
tär».3  

Motsättningen späde:spän skulle sedan antingen ha vidmakthållits 
eller ha utjämnats till speta :spän eller späda:späclan späck. Därvid-
lag skulle riksspråk, skrift och uppsvenskt inflytande ha verkat till 
förmån för d-formerna och inflytande från dial. i v. och m. Og! för 
de d-lösa. 

1  Ordet är visserligen affektbetonat, men detta nödvändiggör inte grav 
aksent. Jfr en motsatt utveckling i /dan : fan. 

2  Jfr min uppfattning om stamvokalens längd s. 112 ovan. 
3  Jag vet inte, vad Rec. menar med detta uttryck. Hans hänvisning till klan-

der, a. a., del 2 s. 29 och 68 gör inte saken klarare. På det förra stället behand-
las övergången dhn> n, och där upptas bl. a. ex. mi'nat 'midnatt'. Det är enl. 
Å:s terminologi, och min egen, assimilation. På det senare stället behandlas 
»bortfall* av äldre dh före konsonant, och som illustration till detta upptas 
bl. a. ex. nvi;nat. Hade det sista stadiet i utvecklingskedjan ovan varit av assi-
milatorisk karaktär, borde resultatet ha blivit *spänn. 
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Man frågar sig då: Är det sannolikt, att riksspråk och skrift i äldre 
tider haft ett sådant normerande inflytande på ordet för ett så vanligt 
och väl mestadels i hembygden tillverkat bruksföremål som 8pade.1  
Inte heller uttalet och böjningen sleda:slen tyder på ett sådant 
inflytande.2  Ej särskilt sannolik är väl heller påverkan från annan 
dialekt, i varje fall inte från v. till ö. ögl. Är det inte troligare, att i de 
trakter, där intervokaliskt dh, vanligen kvarstår, formen spda emel-
lanåt förlorat sitt dh genom anslutning till b. sg. spein?3  Påfallande är 
emellertid, att den till synes omaka böjn. späde:spån så segt bibehållit 
sig. 

Möjligheten av en utveckling spädh,en > spdan >spån »i mer väst-
liga dialekter i ö. ögl.» (Rec. s. 136 not 1) behöver jag inte ta upp till 
behandling. Jfr ovan s. 98 f. och 113. 

B. sg. spdn (K 84) upptar — med undantag för området norr om 
Bråviken och dess längdlinje, fortsatt västerut — ungefär samma 
område som b. sg. ska'llen (skall[n]) (K 108) och b. sg. pinn (K 84). 
Även de västliga utposterna b. sg. spån, i Lj OppHyck bilda, om de 
sammanbindas, en linje, som tämligen nära sammanfaller med väst-
gränsen för spein„ ska'llen och pinn. Detta torde icke vara en 

Rec:s påstående, att de östgötska formerna spen, spe nan 
och spgn i sin geografiska fördelning skulle stämma med b. sg. av 
pinne, är icke riktigt. Det stämmer ifråga om formerna spen—pinn. 
Formen spe' ngn är däremot vida vanligare än pr nnen i öster. Formen 
sp& (spe' an) är belagd blott i 1 + [1]4  fall på området för pr= men i 
8 + [1] på området för prnnen. Så vitt jag kan se, betyder detta, att 
synkope med resultatet *spinn skett i öster samtidigt med över-
gången pinnen > pinn. Senare, efter övergången spini > spåne, har 
utvecklingen sptken > spe» spen varit möjlig. Jfr f. ö. Förf. s. 108 

1  Om, som Rec. s. 136 antar, riksspråket, skriften och uppsvenskt infly-
tande verkat till förmån för d-formerna, förstår man inte, varför detta infly-
tande så gott som uteslutande hållit sig till ob. sg. och nästan inte alls till 
b.sg., som av Rec. anses ha stor frekvens. 

2  Däremot har jag för stora delar av landskapet, där det alltså heter släde': 
slädan (släschz), förutsatt riksspråklig påverkan. Se Förf. s. 104. 

3  Jfr Förf. s. 104 överst. 
4  Klammer omkring siffran anger, att ordet uttryckligen uppgivits som mo-

dernt. 
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ff., 142, 154.1  Ex. spene kan alltså beträffande b. sg. sägas intaga en 
mellanställning mellan typerna pinne och vane, såtillvida att det, 
medan stamvokalen ännu var kort, behandlades som det förra men 
efter vokalens förlängning som det senare. Jag tror inte, att man 
behöver gå till pl.-formerna av ordet spene för att förstå formut-
vecklingen. För ersättande av den svaga formen spene med en stark 
spen behövs inte hjälp av några pl.-former. Då det inte funnits något 
paradigm med en böjning lik oh. sg. spene: b. sg. spen, har utjämning 
skett efter typen sten. En utveckling i motsatt riktning, alltså påver-
kan från ob. sg. spene med resultatet b. sg. spenen har säkerligen 
också skett. Därvid kan riksspråket ha bidragit. Detta förefaller 
sannolikt med hänsyn till den talrika förekomsten av denna form i 
öster på det område, där b. sg. spen förekommer. Även en b. sg. 
spen (spN,) kan ibland tänkas ha nybildats efter mönster av typen 
vane. Den omständigheten, att b. sg. spe' an o. d. är relativt sällsynt i 
jämförelse med b. sg. vdan, spJan, mei» torde snarare vara att till-
skriva inflytande från riksspråket än från pluralis. Vad beträffar 
ordet vane, så förekommer det — mot Rec:s förmodan — ofta i pl. i 
ögl, där det såväl som annorstädes finns både goda och dåliga »vanor». 
Även måne 'månad' är mycket vanligt i pl. 

Av det föregående framgår, att Rec. och jag på många och väsent-
liga punkter äro av olika uppfattning angående synkopens utform-
ning och förlopp. Det är därför naturligt, att också våra meningar 
om tiden för dess inträdande gå isär. Rec. vill göra synkopen väsent-
ligt yngre än jag. Så vitt jag kan se, har han genom sin argumentering 
icke givit hållbart stöd åt denna sin uppfattning. Han anför bl. a. 
som skäl, att företeelsen i litteraturen är allmänt belagd först på 
1600-talet. Den omständigheten, att den under 1600-talet framträder 
hos författare från vitt skilda trakter, är av betydelse. Då tycks 
processen alltså vara genomförd över hela området, men det säger 
ingenting om var den börjat, när den börjat och i vilken takt den 
gått. Det hade knappast varit att vänta, att en nyhet av den art, 
som synkopen innebär, genast skulle ha satt spår i litteraturen. Den 
innebar dock ett avsteg från gängse språkvanor, vilket att börja 

1  En synkope, inledd redan medan stamvokalen var kort: spiken > *.sprntå 
> 67363, alltså en parallell till utvecklingen minen > *vänzi > vlitb > va,'dn (ovan 
s. 112), är också tänkbar. 
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med måste ha utgjort ett hinder. I den litteratur, som 1500-talet 
hade att uppvisa, inbjöd ämnesvalet knappast till införande av dylika 
språkliga moderniteter.1  Det senare 1500-talets litteratur var dess-
utom ytterligt torftig. 

Ett annat av Rec:s stöd för en senare datering av synkopen är det 
geografiska läget av ögl och nö. Smål »i den sö. periferin av det stora 
mellan- och nordskandinaviska synkopeområdet».2  Jag vill betona, att 
det är av vikt att veta, ej blott var synkopetendensens kraftkälla 
varit belägen utan också, hur förbindelselederna dit varit beskaffade, 
innan man lägger det geografiska läget till grund för en kronologi. 

Påpekandet, att författarna Lindschöld och Börk i regel saknar 
artikelsynkope, säger mycket litet om dess förekomst och datering. 

Lindschöld föddes invid Skärminge 1634. Han inskrevs i Östgöta 
nation i Uppsala 1651. Sedan vistades han som lärare för Karl X 
Gustafs naturlige son, greve Gustaf Carlson, utomlands omkring 
nio år. Därefter följde en lysande såväl ämbetsmannabana — delvis 
under utomlandsvistelse — som hovkarriär. Han blev själen i nöjes-
livet vid änkedrottning Hedvig Elonoras hov. Så vitt jag förstår, 
kan man av L:s språk, sådant det framträder i hans litterära produk-
tion, inte dra några säkra slutsatser om hans hemdialekt. Dels måste 
hans långvariga vistelse i förfinade ämbetsmanna- och hovkretsar ha 
verkat avslipande på hans språk, dels har ämnesvalet och den poetiska 
formen hindrat ett eventuellt nedsjunkande i det vardagliga språkets 
stilsf är. 

Men låt mig vända på problemet. Antag, att L:s produktion hade 
företett en rad ex. på artikelsynkope av vanlig typ. Hade man då med 
någon som helst säkerhet kunnat fastslå, att dessa hade burit vittnes-
börd om hans barndoms Skänninge-dialekt och inte varit under ett 
senare skede förvärvade språkvanor?3  

3. Jfr Noreen, Geschichte der nordischen Sprachen3  s. 44, Hesselman i SoS 
11 s. 113 not 1. 

2  Obs. 0. Ahlbäcks antagande i Stud. i Nord. filologi XXXI—XXXII. 5 s. 4, 
att artikelsynkopen i b. sg.mask. haft sitt centrum i Mälartrakterna. 

3  Det torde vara svårt att beträffande synkopeförhållandena klarlägga Lind-
schölds vardagsspråk genom att räkna antalet synkoperade eller osynkoperade 
former i hans skrifter. Åtskilliga faktorer förrycka resultatet. Sålunda är stil-
arten av betydelse. Former som adelen, undersåtaren säga ingenting. Ab-
strakta eller högtidliga ord äro till formen mera traditionsbundna än vardags- 
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Med Börks hemdialekt är det besvärligare. Man vet inte var eller 
när han var född eller var han tillbragte sina barnaår. Han uppges ha 
varit östgöte, så vitt jag kunnat finna, på den grund att han och en 
hans yngre broder år 1679 inskrevos i Östgöta nation i Uppsala. Vid 
detta tillfälle var brodern nio år. Isacus Björk uppges ha blivit 
student som »minderårig»' K. F. Karlsson, utgivaren av Darius, 
konstaterar, att Isaac Börk 1695 »vid kanske knappt 30 års ålder» var 
konsistoriinotarie och konrektor. Karlsson förutsätter alltså, att Börk 
var född vid mitten av 1660-talet. Åren 1686-1691 tillhörde denne 
den krets av studenter, som uppträdde på Lejonkulans teater i Stock-
holm. Därifrån kom han till Dorpat, där han studerade vid universi-
tetet. År 1696 blev han rektor vid katedralskolan i Narva, där han 
tycks ha dött 1700 eller 1701. Fadern, Anders Börk, uppges ha varit 
kronoinspektor över Avesta bruk. 

Det är väl troligt, att Börk under sin barndom jämte den övriga 
familjen vistats, där fadern hade sin verksamhet. K. F. Karlsson 
uttalar den förmodan, att fadern tidigare hade varit i Östergötland 
och Uppland. Om denna förmodan är riktig och om familjen i så fall 

livets. Ex. himmelen, himlen (i religiös bemärkelse), döden, floden, konstnären. 
Det tvång, som rytmen kan innebära för valet av ordf orm har säkert be-
tytt en hel del. Visserligen kan en synkoperad form ofta få en tillfredsställande 
rytmisk omramning, men om versschemat varit givet, har det ofta varit 
enklare att passa in en osynkoperad form i detta. Här blott ett par ex. bland 
många: 

»Att han rör munnen din, ja tryckz och gnidz derpå» (Hanselli s. 208); 
»Och fienden tu l spott och blygd» (s. 143); 
Ex. »Borgarens bodh och bondens plogh» (s. 144) förtjänar också nämnas. 

Synkopeformen bonns har troligen inte varit bruklig i Skärmingetrakten, inte 
heller boens. Jfr Förf. s. 118 f. och K 111. Den genuina formen i denna trakt 
har sannolikt liksom nu varit bonnens. Men i statsmannens korrekta språk blir 
det bondens liksom också borgarens. 

Mot de 25-30 osynkoperade formerna, vilka jag vill förklara på något ovan 
antytt sätt, stå de få ex. på synkope, som Hesselman anför. Beträffande ett 
av dem, munn (s. 106), är han tveksam, om det avser b. sg. Frasen — på 
prosa — lyder: »att fyla ~gm på thessa matliugare». För mig är det en tydlig 
b. sg. Till de av H. nämnda ex. kan också läggas strijn 'striden' (s. 138). 

L:s skrifter ge alltså, så vitt jag kan se, inget bevis för att artikelsynkopen 
varit främmande för hans talspråk, men de ge heller inget bevis för att detta 
talspråk skulle vara indentiskt med Skänningespråket. 

K. G. 0&n. Ostgötars minne, 1902, s. 80. 
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åtföljt fadern, får man kanske förklaringen till att sönerna inskrevos 
i Östgöta nation. De hade möjligen sett dagens ljus i Ögl. Beträffande 
immatrikuleringen må emellertid anmärkas, att till Östgöta nation 
brukade ansluta sig ej blott sådana, som kommo från landskapet 
Östergötland, utan över huvud taget studerande från Linköpings 
stift. Till detta hörde då som nu rätt stora delar av nordöstra Småland. 

Enligt de släkttavlor, som K. F. Karlsson medtagit i sin inledning, 
tyckas många av släktmedlemmarna ha varit bosatta och haft sin 
verksamhet inom Västerås stift. Sålunda äro tre namngivna bröder 
i den av 19 barn bestående syskonskara, som förmodas ha varit 
Anders Börks faders, uppgivna som präster i Västerås stift. Denna 
syskonskaras fader, Andreas Georgii Schedvimontanus, var kyrko-
herde i Björksta sn i stiftet. Av hans namn att döma var han bördig 
från ett Skedvi, och man har väl då närmast att tänka på St. Skedvi 
eller V. Skedvi, båda socknar inom stiftet. Släktens ursprung tycks 
alltså ha varit Bergslagen, och där har den gärna stannat eller, som 
kanske i fallet Anders Börk, sökt sig tillbaka dit. 

Av det sagda framgår alltså, att det ingalunda är säkert, att Isak 
Börk var född i Östergötland, inte heller att han tillbringat någon 
längre tid av sina barnaår där. Hans ungdomsår förflöt° tydligen hu-
vudsakligen i Uppsala och hans tidigare mannaålder i Stockholm. Om 
hans språk från början varit östgötskt färgat, vilket jag finner högst 
ovisst, är det svårt att tänka sig, att den långvariga vistelsen i upp-
svensk miljö skulle ha lämnat hans talspråk opåverkat ifråga om 
synkopen. 

Hesselman har ju haft kännedom om dessa fakta, och han fram-
håller, att Börk skrivit sina dramer på ett mycket stelbent och onatur-
ligt bokspråk och att han — i motsats till Columbus, som har en 
otvungen (kåserande) prosa — rör sig i tragisk dialog på alexandriner.' 
Det är därför överraskande, att Hesselman efter att ha konstaterat, 
att Darius innehåller endast ett ex. på synkope (förrädarn)2, ansett 
sig kunna dra den slutsatsen, att synkopen icke varit så allmän i 
Börks dialekt.3  

SoS 11 s. 82 f. 
2  SOS 11 s. 114. 
3  Efter nedskrivandet av ovanstående finner jag, att E. Noreen som sin me-

ning uttalat, att B. var född i Avestatrakten (Skrifter utg. av Vetenskaps-
societeten i Lund nr 20 (1937) s. 5 och nr 22 (1938) s. 8, 12. 
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På grund av det ovan sagda vågar jag påstå, att varken Lindschöld 
eller Börk är något lämpligt undersökningsobjekt, när det gäller att 
bedöma synkopens förekomst i Östergötland eller att datera den-
samma. 

Ree:s uppfattning, att synkope i Ögl inte inträtt i samma utsträck-
ning som i nordligare dialekter, stöder sig framför allt på den vacklan 
ifråga om synkoperingen, som där råder efter t, d, och s. Inom parentes 
sagt har jag inte talat om »vacklan» i detta fall, alldenstund det 
snarare är frågan om en »växling», betingad av olika faktorer.1  Jag 
vill emellertid framhålla, att vi ha skivinspelningar från Ögl, som 
visa en lika perfekt synkopering i sådana fall som uppsvenska och 
norrländska mål. Men jag kan inte undgå att tycka, att det är ett 
något ytligt eller i varje fall ensidigt betraktelsesätt att mäta synko-
petendensen blott eller företrädesvis efter frekvensen av denna syn-
kopeart. Vi ha i gotländskan exempel på en dialekt, som uppvisar 
en mycket konsekvent synkopering inte bara efter cl, t och s utan 
även efter /, n och r men däremot oftast saknar synkope, som medför 
stavelseminskning.2  Hur vill Rec. ur synkopesynpunkt värdesätta en 
sådan dialekt? Synkapen kan vara mycket olika utformad i olika 
trakter. Jag vill i detta sammanhang fästa uppmärksamheten på ett 
omdöme om dialekten i mellersta Vgl, att den, trots att den saknar 
några av de vanligaste synkopearterna, ger ett intryck av att synkopen 
i särskilt hög grad satt sin prägel på den.2  Jfr med detta uttalande, 
vad en annan forskare har att säga om artikelsynkopen i vgm., när 
ob. sg. slutar på -t eller -s (-c/ nämnes inte).4  

Invändningen, att den synkoperade formen Glaan uppträder först 
1663, synes mig inte särskilt vägande. Dels får man väl räkna med en 
viss traditionsbundenhet vid det skriftliga återgivandet, dels synes 
mig exemplet Glad/ten böra uppfattas som ett slags sent bildad kort-
form till Gladh sjön, en tid framåt bevarad på grund av stöd från 
formen Gladh (med bevarat cl). Jfr Rec. s. 138 not 1. 

I fortsättningen påstår Rec., att jag »tvingas» räkna med relativt 
sen synkope för b.-sg.-former av typerna va' en, hien och seen i v. 

1  Förf. s. 61. 
2  Gustavson, Gutam. II s. 101 f. Jfr Förf. s. 134 not 4. 
3  Hesselman, Huvufflinjer s. 95. 
4  Landtmanson, VF. 3 s. 79. 
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()g'. Jag uttrycker mig ingalunda så kategoriskt utan tänker mig 
möjligheten av en genom ofullständig vokalbalans fördröjd syn-
kope. Ännu mindre har jag påstått, att synkope på grund av ofullstän-
dig vokalbalans »definitivt» skulle ha hindrats inträda i typerna skallen 
och pinnen. Jag har s. 155 sagt om skall[n] skallen och pinn: 
»Deras utbredning väster ut kan ha omöjliggjorts genom den ofull-
ständiga vokalbalansen.» På s. 152 säger jag om formerna skållat 
och prnnen, att »denna uteblivna synkope kan svara mot en vid tiden 
för synkopen genomförd ofullständig vokalbalans i : e».1- Jag har alltså 
på båda ställena uttalat mig om möjligheten av den ofullständiga 
vokalbalansen som ett hinder för synkopen men — märk väl — som 
ett hinder för synkoperesultaten skall[n] — skallen och pinn, ej för 
skral och pr an. Sistnämnda former äro senare tillkomna än de östliga 
formerna skall[n] skallen och pinn. Det synes mig självklart, att 
en synkope vånen > va'an bör ha haft bättre förutsättningar än 
pinnen > pran, där en förlängning av stamvokalen varit en nödvändig 
förutsättning. Detsamma som för pinnen > pran gäller också över-
gången skallen > skaal. Kvaliteten hos den sistnämnda formens stam-
vokal vittnar ju också om sen synkope. Jfr Förf. s. 155. Synkopeför-
loppet för vane, hare, sels gäller givetvis också de av Rec. s. 124 
åberopade måne, make, hjärne och kärne, vilka alla haft lång stam-
vokal vid synkopens inträde eller i varje fall vid sonantiseringen av 
den stamslutande konsonanten. Därmed förfaller, så vitt jag kan se, 
den av Rec. anf. s. framförda »avgörande invändningen» mot min 
vokalbalanshypotes. 

B. sg. på -'an hos svaga maskuliner: månan, hjärnan, kärnan 'bär-
kärnan', andan 'andedräkten', ändan har jag s. 149 velat förklara 
såsom närmast utvecklade efter östög. förutsättningar. Detta uteslu-
ter givetvis icke samhörighet med uppsvensk språkutveckling, tvärt-
om, en sådan är självklar, men jag har velat betona, att jag icke i 
allmänhet uppfattar nämnda former som lån från uppsvenska byg-
der. Det hade varit egendomligt, om inlånade former av så olika 
typer utan vidare kunnat bevaras. De ha en motsvarighet i snö. 
Sdml, som också uppvisar en b.sg. -an, motsv. ob. sg. -a, t. ex. haga, 
holma, men det är att märka, att den ög. best. formen -an, i motsats 

1  Jfr Förf. s. 154, mitten. 
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till den sdml., uppträder endast hos sådana subst., som kunna uppvisa 
synkope i b. sg. 

Medan kasusuniformering i typer som stege och stolpe i Ögl genom-
gående skett till förmån för nominativenl, skulle de nämnda orden 
med ändelsen -an i b. sg. företräda den gamla oblikva formen. Jag 
förklarar detta därmed, att den splittring, som slutvokalsynkopen 
åstadkommit, försvagat nominativens ställning, varigenom den best. 
oblikva formen gynnats. Denna har bevarat sin a-vokal tack vare det 
följande n-et. 

Det påpekande Rec. gör angående motsättningen b. sg. cendan-ånn 
i ö. ögl jävar icke vad jag sagt. Naturligtvis är a`nclan i allmänhet 
taget en uppsvensk typ, såväl vad stamvokalen som den följande 
konsonantförbindelsen beträffar, liksom ånn en mellansvensk.2  Men 
det säger ju ingenting om gränsdragningen mellan de båda typerna. 
Rec. har emellertid vid sin kritik av min framställning använt ett 
uttryckssätt, som icke ger rättvisa åt min tankegång. Han säger, att 
motsättningen cindan-ånn i ö. ögl talar emot, att man räknar den 
förra formen — liksom tendan etc. — »som en inre utveckling i ö. ögl.» 
Jag skriver s. 149, »att de väsentligen utvecklats efter östög. förut-
sättningar», och tillägger, »att de på grund av stöd norrifrån kunna ha 
förhjälpts till en mera långvarig existens». I vad mån dessa östög. 
förutsättningar i ett tidigare skede härröra från uppsvenska bygder, 
har jag inte uttalat mig om. Det är emellertid tydligt, att sjöför-
bindelserna spelat en stor roll. Jag erinrar om det forna h-bortfallet i 
ö. ögl liksom även andra uppsvenska drag.3  

På s. 138 påtalar Rec. min uppfattning om uppkomsten av b. sg. m. 
på -'an,:månan, 'månen', skolan, hjärnan etc, samt övergången av en 
del svaga maskuliner till femininer med b. sg. på -'a. 

I stora delar av Uppl har enl. min uppfattning svaga femininer i 
b. sg. bevarat sitt -n på grund av stöd av maskulina former av typen 

1  På e-målsområdet kunna givetvis de svaga maskulinerna lika väl tänkas 
utgå från den oblikva formen, alldenstund genom försvagning av ändelsen -a 
sammanfall skett mellan kasusformerna. Det hinder, som den best. sg.-formens 
-n kan ha utgjort, kan då ha eliminerats genom analogi med ob. sg. 

Ålander har vid sin behandling av assimilationen nd > nn (II s. 33 if.) 
icke uppmärksammat former som andan, ändan. 

3  Se Ålander a. a. II s. 81 ff., 1 s. 115. 
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droppan. I nä. ögl, där denna typ icke kommit att generaliseras, 
förekommer ändelsen -'an i b. sg. i viss utsträckning blott hos ett 
antal synkoperingsdugliga maskuliner.' Något icke ljudlag'senligt n-
bortfall hos maskulinerna (jfr Rec. s. 139 not 1) har det naturligtvis 
icke varit frågan om, ej heller har jag förutsatt, »att genussamman-
fallet i nysv. rspr. och vissa nysv. dial. skulle bero på en morfologisk 
strävan att avlägsna genusskillnaden m. :f.» Det är givet, att en masku-
lin an-form i svårigheten att stå emot det samfällda trycket av syn-
koperad form och osynkoperad en-form, t. ex. vanan contra vaen va-
nen, kunnat få stöd av en b. sg. som gatan,.2  Rec. invänder mot en 
sådan analogi, att b. sg. f. i ögl icke bevarat sitt -n. Ombildningen 
har naturligtvis ägt rum, innan -n fallit.3  I och med n-bortfallet i b. sg. 
av de svaga femininerna uppstår en ny svårighet, och det är inte 
märkvärdigt, om de fåtaliga maskulina an-formerna då kunna tappa 
sitt -n genom inverkan från de talrika n-lösa femininerna. 

Rec. säger s. 138: »Den tanken att b.-sg.-formerna på -'an m. och 
-'a f. beror på uppsvenskt och riksspråkligt inflytande avvisas alltså, 
om än med en viss försiktighet.» Detta är knappast vad jag sagt. 
Jag anser naturligtvis företeelsen vara ett utslag av samma innebörd 
som i uppsy. dial. men utformad under de speciella villkor, 
som ö. ögl er bj udit.4  Det riksspråkliga inflytandet anser jag på-
visbart i formerna skolan och hjärnan, knappast f. ö.5  

Den omständigheten, att rspr. i nästan alla de uppräknade orden 
har genomfört b. sg. så att dessa kommit att överensstämma 
med de svaga femininerna, kan ju inte åberopas gentemot min upp-
fattning. Denna utveckling beror ju i hög grad på 1700- och 1800-
talens grammatiker, som i föreliggande fall ofta följt uppsvenska 
språkvanor.5  

På tal om min förklaring av uppkomsten av ob.sg. dc:41ra, som Rec. 
inte tycks ha något att invända mot, framhåller han, s. 139, den svå-
righet, som  den innebär med tanke på en motsatt utveckling med 

i För förklaringen av denna begränsning se Förf. s. 149, tredje stycket. 
2  Denna analogi förutsätter, att det maskulina -nn> -n. Se Noreen, Aschw. 

Gr. § 303,4. 
3  För n-bortfallet hos femininerna se V. Jansson, Nord, vin-namn s. 368 f. 

och där cit. litt. 
4  Jfr Förf. s. 149, sista stycket. 
5  Förf. s. 150 not 4. 6 Wess6n, Sv. språkhist. 1 s. 120. 
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nybildning av de starka formerna kavel, nagel 'trätapp, spik', navel 
och vagel 'hönspinne' i bl. a. v. (hl samt en på andra håll i landskapet 
mera sporadiskt uppträdande stark form av humle', medan däremot 
havre alltid har svag form. 

Rec. tänker sig, att fördelningen hänger samman med ordens 
frekvens i ob. resp. b. sg. och att de fyra förstnämnda nybildat ob. sg. 
efter den mera frekventa best. formen med exemplevis ordet nyckel 
som mönster. Detta antagande torde vara riktigt beträffande navel 
och vagel. De ha nybildat sin starka form, trots att de konsekvent 
bibehållit sin grava aksent. Ifråga om nagel 'trätapp, spik' är Rec. 
med rätta en smula tveksam och tänker sig ev., att pl. och ordet 
nagel 'unguis' spelat in. Det sistnämnda liksom ställning som senare 
led i sammansättning har jag, s. 27 f. not 1, ansett vara avgörande. 
Genom sådan sammansättning har den ursprungliga aksenten för-
dunklats. För uppkomsten av formen kavel kan man kanske tänka sig 
en nybildning via b. sg. brökavan. Beträffande hummel 'humle' vill 
jag påpeka den stora form- och genussplittringen redan i fsv., vilken 
också återspeglas i nutida ög. clialekt.2  Av de nämnda orden nagel, 
hummel och kavel ha de båda första ofta och det tredje ibland akut 
aksent, alla tre dock mest på e-målsområdet. 

Vad till slut ordet havre angår, har den obest. formen en så do-
minerande ställning, att denna tillsammans med den konsekvent 
brukade grava aksenten hindrat övergång till stark form. 

Så återstår då formen clagke. Jag har s. 165 antagit, att den ny-
bildats efter b. sg. Då denna dock knappast kan ha varit särskilt 
frekvent, får man kanske — åtminstone som bidragande källa — 
tänka sig ett fsv. *daghurParmal, vilket i modernare dräkt i åtskilliga 
belägg återfinnes i n. Smål.3  Från Hallaryd uppges också en form 
&hma, vilken Hedström betecknar som en urspr. elliptisk bildning 
till davramål. Även från sv. ögl, nämligen V. Ryd, anför Ålander 
formen da'vramak.4  Sannolikt har en elliptisk form *dagka (-ä) på a-
och ä-målsområdena uppfattats som oblik kasusform till daglre. 

Ang. uppkomsten av kummel, kavel, nagel, navel och vagel se Förf. s. 27 
not 3. 

2  Förf. s. 26 not 6, s. 54 med not 4. 3  Hedström, Ordstud. II s. 31. 
4  Alander II s. 4. Han härleder det från ett *dasVkaMak, vars förled han 

med orätt menar skulle vara det allmänt ög. clågvåk. Jfr Förf. s. 165 f. 
Från Torpa uppges såväl da`wkmikk som dctsw?ra,,,d4var. 
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Övergången till stark form, va' sal o. d. 'vassle', förmedlad av en 
likalydande b. sg., har i v. ögl uteblivit, emedan b. sg. i blott ringa 
omfattning synkoperats. Jag har — i brist på bättre — sökt förklara 
det senare förhållandet med en länge bevarad motsättning mellan nom. 
och oblika kasus eller ev. ofullständig vokalbalans i : e. Mot den förra 
förklaringen invänder Rec., att t. o. m. orden på -nadher genomfört 
synkoperade — egentligen dubbelsynkoperade — b.-sg.-former i v. 
ögl. Denna anmärkning må vara riktig men knappast den av Rec. 
givna »riktiga förklaringen», vilken innebär, »att vassle — vatle i v. 
Ögl. utvecklats parallellt med typen skalle, därför att ljudförbindelsen 
il > si till skillnad från vanliga likvidaförbindelser inte tolererade 
någon inskottsvokal». 

Att Rec. valt just typen skalle är anmärkningsvärt. Om vii Ögl haft 
att uppvisa en form valle som i sydligare mål, hade saken varit 
förklarlig. Att området för b. sg. va' slan o. d.1  ungefär sammanfaller 
med området för den osynkoperade formen ska' llen kan väl inte enbart 
ha varit anledningen till hans antagande. Denna överensstämmelse 
ifråga om lokaliseringen beror inte på något speciellt samband mellan 
dessa båda typer utan sammanhänger med fördelningen i allmänhet 
på de olika målområdena. Sålunda hålla sig båda formerna väsent-
ligen inom och uppta huvudparten av a- och ä-målsområdena. Se K 2. 
Men detta gäller i lika hög grad b. sg. pr nnen och da' nsken (K 114,10) 
liksom för utbredningen av formerna brunn,e och vinde (K 138), och 
det gäller med obetydligt större område best. former som gem och 
mun. (K 30, 43.) 

Det är riktigt, att stamvokalen i ordet vassle genomgående är kort 
i v. ögl, under det att den i landskapets övriga del vanligen är lång — 
dock med ett tjugotal antecknade fall, ofta varianter, med kort vokal 
från vitt skilda trakter. Men vilken roll spelar vokalens längd i detta 
fall? Hur det förhåller sig med det av Rec. anförda tjai(l)e i detta 
avseende är oklart, men Nordlander har i sin ordb. över Multråmålet 
genom sin skrivning angivit lång vokal. Jag kan inte dra någon annan 
slutsats av Rec:s resonemang, än att den korta vokalen i de av honom 
angivna formerna i v. ögl enligt hans mening skulle konstituera 
likheten med typen skalle. I så fall innebär detta, att Rec. fullständigt 
missförstått min framställning. Denna har framhållit, att en st am- 

1 1 detta fall dock med kort stamvokal: VCOY9n ,•,VCOSign. Se nedan. 
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konsonant, omedelbart föregången av kort vokal, icke so-
nantiseras.1  Regeln avser speciellt geminatorna // och nn.2  Däremot 
har den ingen tillämpning i förbindelser som a eller 81 (il) där den 
första komponenten ej är stamkonsonant och dessutom ej sonanti-
seringsbar. 

Jag tror mig nu vid förnyad behandling av frågan kunna ge en 
förklaring, som är bättre än Rec:s »riktiga». Den innebär, att synkopen 
var aktuell i v. Og!, medan ordets b. sg. ännu hade formen vatlen. 
Synkope och sonantisering av 1 har då inte kunnat ske på grund av 
dettas instängda läge. En form *vertin kunde ju inte på något sätt 
innebära en uttalslättnad. Såväl *vnesin, som *vetsin är naturligare 
synkoperesultat. Av intresse är en jämförelse med b. sg. av betsel — 
där konsonantförbindelsen -ts- visserligen uppstått på annat sätt än 
i *vatsle — som i 31 fall uppvisar den synkoperade formen bessalt o. d. 
Av dessa äro 24 lokaliserade till a- och ä-målsområdena och 6 till 
angränsande delar av e-målsområdet. Gränsen mot öster och norr 
för dessa 30 belägg (1 ligger långt öster därom) anges av en linje 
genom Hyck-Opp-U1r-Vilg-Vi-Jär-Orl-ör. Det område, som upp-
visar b. sg. be'sait o. d. utgör således i stort sett den södra och mellersta 
delen av området för b. sg. vallen, vasslen o. d. Det som alltså i fallet 
vassle skulle ha utgjort ett hinder för synkopen, tycks i fallet betsel 
ha befrämjat denna. 

Övergången vatten> *vatslen > vasslen har tidigare genomförts i 
öster än i väster — Ydre står ännu kvar på vatten-stadiet. I öster har 
synkopen drabbat någon av formerna *vatslen, vasslen eller v&len, 
vilken är svårt att säga. Stamvokalens längd torde i och för sig inte 
ha spelat någon som helst roll för synkopen på någotdera området. 

Formen vceslan o. d., som är den enda belagda norr om Bråviken i 
KvarsKrokSim samt alternativt förekommer i Reg, kan där eventuellt 
ses som en kontamination mellan ob. sg. vdsla och synkoperad b. sg. 
va'sg/n (med bevarat -n). Detsamma kan gälla Vikbolandet och an-
gränsande trakter, där -n ibland bevaras efter /.3  När osynkoperad 
b. sg. för övrigt förekommer i öster, får den tolkas såsom analogibildad 
efter ob. sg. va'sla o.d. 

1 Förf. s. 134 :Regel. 
2  Förf. s. 144 med not 2. 
3  Förf. s. 22 och K 56, 57, 58. 



SUBSTANTIVBÖJNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS FOLKMÅL 81 

Att en b. sg. erelen 'ärilen' kunnat synkopera penultimavokalen obe-
roende av efterledsställning, vill jag inte bestrida. Ur *är' len, dlan eller 
d al kan sedan ob. sg. ärle ha nybildats (jfr Rec. s. 140) men icke — 
som Rec. vill göra gällande — formen än. Ej heller delar jag Rec:s 
uppfattning, att denna form kunnat uppkomma genom synkope i 
ob. sg. Den grava aksenten har lagt hinder i vägen därför. Jag vid-
håller min uppfattning om efterledsställningens betydelse för ordets 
formella ombildning. Obs. de ganska många fall bland exemplen, där 
ordet, som starkt eller svagt, står som senare sammansättningsledl, 
vidare åtskilliga fall, där rl assimilerats till il: ob. sg. ä// älle och 
därtill hörande b. sg., en förändring, som icke kan ha försiggått i 
simplexställning.2  Att ordet är så rikligt företrätt i sin svaga form, 
får väl tolkas så, att det i stor utsträckning förekommit även som 
simplex. Jfr ovan antagandet om synkopering av penultimavokalen. 

En direkt utveckling std el > stäl, som Rec. föreslår, tror jag inte på. 
Men kanske skulle man kunna tänka sig en utgångsform med akut 
aksent hämtad från de många lånorden på -ela och en vidare ut-
veckling *stä' al > stäl och i best. form, med synkope av artikelvoka-
len, *stce' dheln > *stce' dhel > *stce' el > stäl, och med artikeln återin-
förd, stä' len.4  En sådan möjlighet skulle kunna förklara dominansen 
i ögl av den starka formen. 

För uppkomsten av formen stäle har man ingen anledning att med 
Rec. räkna med intervokaliskt dh-bortfall. Formen är belagd endast i 
Ydre samt i Röks sn.5  Där bör utvecklingen ha varit * stedhlen > 
std1en6 , varur sedan ob. sg. stäle utvecklats. 

1  Förf. s. 5. 
2  Förf. s. 77. 
3  De flesta av dem ha genomgående behållit den akuta aksenten: bibel, 

handel, sabel, stövel, toffel etc., andra fakultativt: gaffel, hyvel etc. För aksent-
växlingen i ord på -el se Kock. Sv. Akc. I s. 192 ff. 

4  Jfr del, kväll Förf. s. 73 f. 
5  Rök ligger omedelbart intill det område, där ändelsesynkopen ofta ute-

blir. Emellertid är ex. kanske en smula tvivelaktigt. Upptecknaren nämligen 
bördig från Vgl, där ordet genomgående är svagt. Se Götlind, VE 2 s. 6, 47, 
Landtmanson, VF. 3 s. 95, 4 s. 26. 

Jfr Förf. s. 94. 

6 — 578551 Svenska Landsmål 1958 
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La clCklinaison dans les puders de la province d'östergötland. Reponse 
å une critique par EINAR TÖRNQVIST, Uppsala. 

A la critique, que M. K.-H. Dahlstedt, maitre de conference å l'uni-
versite d'Upsal, a faite de notre thåse, nous nous sommes efforce de don. 
ner une reponse aussi exhaustive qu'il nous a ete possible. Repondant å 
plusieurs remarques qui portent sur des details nous avons ete å måme 
de constater que M. Dahlstedt a tout bonnement negligé certaines de nos 
declarations et des explications que nous avons donnees. 

En ce qui conceme la cronologie des modifications qui ont affecte Par-
ticle defini enclitique -en, nous sommes d'opinions differentes. Pour mo-
tiver une date ulterieure de la syncope que celle que nous avons cru 
devoir supposer nous-månne, M. Dahlstedt souligne que la syncope en ques-
tion ne se rencontre plus generalement dans la litteratur° qu'au VXIIe  
si6cle. A l'encontre de M. Dahlstedt, nous soutenons qu'il est trås impor-
tant, qu'au XVII säde, olle se retrouve chez des ecrivains originaires 
des regions les plus diverses. Certes, cela prouve qu'å cette epoque le 
procås etsa accompli dans le domaine de la syncope tout entier, majs ne 
nous apprend rien sur la question de savoir dans quelle region ni å quel 
moment le procås a commence. La litterature de la derniåre partie du 
xvr siåcle etait extråmement pauvre et la litterature de tout ce siåcle 
etait d'ailleurs, vu les sujets choisis, de nature å favoriser des innovations 
linguistiques comme l'introduction de la syncope de l'article. 

On ne peut guåre, non plus, se fonder sur la position geographique de 
la province d'Ostergötland et du nord-est de la province de Småland 
(toutes les deux se trouvant « å la periferie sud-est du vaste domaine de 
syncope de la Scandinavie central° et septentrionale ») pour motiver une 
introduction de la syncope de l'article qui soit posterieure å la date pro-
posee par nous. Co faisant, on doit, å notre avis, etablir non seulement 
de quelle region s'est propagee la syncope majs aussi quelles ont ete les 
communications. 

L'idee de citer en exemple la rarete des syncopes de l'article chez des 
eerivains comme Lindschöld et Börk n'est guåre heureuse. Si ce dernier 
etait originaire d'Ostergötland, ce qui est pour le moins fort douteux, il 
n'a pas du vivre longtemps dans POstergötland. 

Quand au r6le eventuel d'une balance vocalique incomplåte de l'ancien 
suedois, nous avons övite soigneusement de nous prononcer d'une fagon 
categorique et nous nous sommes eontente d'esquisser une explication 
possible. 



Tallen på torpet 

AV MANNE ERIKSSON 

Under de femton år som gått sedan min studie »Torp och villa» 
publicerades1  har ett flertal nya värdefulla inlägg om ordet torp, 
dess etymologi och betydelseutveckling gjorts. Åtminstone i ett 
par fall ha viktiga sakupplysningar framkommit, som kunna för-
anleda en omprövning av de förslag, som då av mig framlades till 
tolkning av hur den starka betydelsesplittring ordet visar på nor-
disk botten kan ha uppkommit. 

I den nämnda studien 1943 utgick jag från grundsatsen, att 
man vid tolkningen av ett ords betydelsehistoria bör utgå från 
dess äldsta säkert betygade mening och från den utgångspunk-
ten pröva, i vad mån de i yngre källor uppträdande betydelserna 
kunna härledas ur och förenas med den äldsta. Vidare förutsatte 
jag, att man bör utgå ifrån att samma etymologiska utgångspunkt 
bör ligga till grund för alla skilda betydelser hos »samma» ord, så-
vida inte samma fonemgrupp uppträder i så fullständigt olikartade 
betydelser att detta blir orimligt. Därför avvisade jag den av åt-
skilliga tidigare etymologer föreslagna härledningen av torp 'gård, 
by, stad' etc. från en rot besläktad med lat. trabs, lit. trobet men 
torp 'skara' etc. från roten i lat. turba. Jag ansåg att man i varje 
fall borde göra ett grundligt försök att finna en gemensam utgångs-
punkt för alla betydelserna innan andra utvägar försökas. Andra 
etymologer före mig ha ju också sökt hålla samman alla betydelser 
hos ordet under samma etymon, även om de velat härleda samt-
liga från släktordet turba, en förklaring, som föreföll mig svår att 
biträda. 

Det är ett av gammalt känt förhållande, att det äldsta ger-
manska belägget på detta ord är got. pcticrp i Wulfilas översätt- 

1 Namn och Bygd 31,1934-44, s. 72-100. 
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ning av Neh. 5: 16, där Septuagintas xocr. ecyp6v ox x-ny:råg-e över-
satts med jah Paårp ni gastaistald, motsvarande Vulgatas ne villam 
emi. I ett flertal etymologiska uppslagsverk finner man att fors-
karna utan vidare antagit, att gr. erypög här skulle stå i sin etymo-
logiska betydelse, lat. ager, vårt åker. Jag försökte bevisa, att så 
inte kan vara fallet, eftersom ordet i senare grekiska ofta har — 
och i detta fall måste ha — betydelsen 'lantgård, jordagods', vilket 
ju också Vulgatas översättning med villa visar.' Jag påpekade också 
att ordet dorf — utöver vad ortnamnen eventuellt kunna visa — 
i äldre tid kunnat ha bet, lat, villa i de västgermanska språken, 
som i vissa tidiga bibelöversättningar översatt villa, resp. dcypög 
med don. Det torde således ej gärna kunna betvivlas, att den 
äldsta säkert betygade betydelsen hos ordet Paårp ,-,  dorf på gotiskt 
och västgermanskt språkområde varit just 'lantgård, enstaka gård'.2  
Att så varit fallet på vgerm. område visar ju också senare den 
stora mängden av ortnamn på -dorf -torp, som från västgermanskt 
håll måste ha över Danmark spritts både till Danelagen i England 
och till Sverige och östra Norge. Detta antagande av tidigare 
namnforskare har letts i bevis av Jöran Sahlgren, på vars slutled-
ningar jag närmast stödde mig. Och antagandet har ytterligare be-
kräftats genom Lars Hellbergs nedan närmare berörda efterprövning. 

i Så t. ex. Falk-Torp och Bosworth-Toller m. fl.; grekiska lexika ange också 
klart denna betydelse hos ordet ayp6g i senare grek., så t. ex. Liddell-Scott 'a 
farm', Håpitås 'propriåtå rurale' och Menge 'insbesondere ländliche besitzung, 
grundstäck'; jfr vidare Torp och villa, s. 80 f. 

2  Utom till de av mig lämnade uppgifterna härom a. a. s. 80 med där givna 
ex. kan hänvisas till bruket av feng. porp Prop, om vilket E. Ekwall i The 
concise Oxford dietionary of English place-names (1951) säger: »OE fiorp ,•••• ]rop 
is a rare word, and its meaning is doubtful. It was certainly used in the sense 
'farm', possibly in the sense 'hamlet'. There is no reason to suppose that 
it meant 'village'. The places with names containing Prop are as a rule insig-
nificant. The probability is that Prop was a dependent farm, an outlying dairy-
farm belonging to a village or manor.» Han säger vidare om de särskilt i 
Danelagen talrika skandinaviska namnen på -torp: »In origin the Danelaw 
thorps were evidently as a rule outlying, dependent fanns belonging to a 
village.» Man hittar f. ö. i feng. citat, där ordet förefaller att ha samma 
bet, som torp i nysvenskan ('eroft'), t. ex.: »lo AEdgar gife freedom Se Petres 
mynstre Medeshamstede of kyng and of biseop and ealle 1)a porpe3 1e &ert° 
lin», Chr 963, efter Bosworth-Toller. 
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Man kan naturligtvis alltid invända, att de nordiska språken 
kunna ha ägt ordet porp i en ursprungligare betydelse än den som 
funnits i got.—vgerm. Detta är teoretiskt möjligt men svårt att 
bevisa. Med den kännedom vi ha om den starka frändskapen mellan 
gotiskt och nordiskt föreligger dock övervägande sannolikhet för 
gammal gemensamhet också i fråga om ordet torp. Väl att märka 
är också, att det gotiska belägget är ett halvt årtusen äldre än 
det äldsta kända nordiska, det omdiskuterade stället i Håv. 50 i 
Eddan. Man bör därför med goda skäl kunna draga slutsatsen, 
att ordet Pcuirp dorf torp samgermanskt haft en betydelse 'en-
staka gård' eller liknande, som utgjort närmaste motsvarighet till 
lat. villa, sengrek. &yp6Q. 

Jag drog också ur det föreliggande materialet slutsatsen, att det 
germanska ordet i sin betydelseutveckling tydligt påverkats av 
den motsvarande lat. villa och att detta kunde ha skett endast i 
en gränszon mellan romanskt och germanskt språk där viss två-
språkighet rått. Ett sådant gränsområde var ju det frankiska riket 
under folkvandringstiden, det område från vilket både spridningen 
på franskt och tyskt område av namntyperna villa, (-ville, -weil, 
-weiler) och av namnen på -dorf haft sitt ursprung. För att ytter-
ligare belysa det nära sambandet i betydelseutveckling mellan orden 
villa och torp visade jag, att inte endast ordens grundbetydelser 
följts åt på romanskt och germanskt språkområde, utan att även 
bibetydelser hos orden och deras avledningar synas ha utvecklats 
under intimt samspel. Båda orden hade mycket tidigt utvecklat 
likartade pejorativa betydelser eller konnotationer. I likhet med 
paret urbs : pagus med paganus 'rå, hednisk' fick man villa med 
villanus fr. villain på romansk och till dorf adjektiven dorflih, 
dorfisker och subst. dorper på germansk sida, former som också 
ligga bakom vårt tölp, tölpig. Dessa betydelser måste ha uppkom-
mit inom ett område med utvecklat stadsväsen, men innan villa, 
resp. dorf hunnit få betydelsen 'stad'. Det är således inte fråga 
om en pejorativ utveckling, som skett på nordisk botten utan en 
betydelse, som följt med som lån från kontinenten, mycket äldre 
än den pejorativa nyansen hos sv. torpare. 

Det kan som sagt ändå vara riskabelt att påstå, att inga andra 
betydelser av ordet skulle kunnat finnas i Norden före den stora 
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invandringen av namnelementet -torp i nordiska ortnamn, vare sig 
detta skett under vikingatiden eller tidigare. Om ett sådant an-
taget genuint nordiskt Porp också haft bet. '(enstaka) gård' kan 
man intet säkert veta. Jag har 1943 gjort en försiktig antydan i 
denna riktning, när jag sade: »Hur de nordiska språken förhållit 
sig är svårare att urskilja, enär ett eventuellt ursprungligen här 
hemmahörande skikt av torp överlagrats och starkt påverkats av 
västgerm. betydelser.»1  Jag trodde mig dock ha uppvisat, att man 
i varje fall inte behöver läsa in någon annan betydelse än 'gård' 
i beläggen från Eddan. Det är säkert metodiskt riktigt att först 
se efter om inte ställena i fråga kan ge god mening om ordet 
torp tolkas i sin vanliga betydelse, innan man tar till en ad hoc 
konstruerad sådan. Betydelsen av ordet i Håv. 50, tolkat i samma 
bet. som i gotiskan, ger en bättre och mer talande nyans åt den 
poetiska bilden än om man godtar t. ex. Neckels 'steinhaufe, stei-
niger kahler hiigel', som ju ingalunda är en »säkert belagd» be-
tydelse hos ordet torp. 

Mera osäker kan man känna sig inför den i nord. källor funna 
bet. 'skara', som dock knappast är säkrad genom belägget torp 
heitir ef unr eru i Snorre-Eddan som motsvarande till lat. tres 
faciunt collegium (Fr.2), men däremot av fvno. verbet pyrpast 'skocka 
sig samman' (med omljud) och nyno. torpast i samma bet., som 
ju förefalla gamla och som dessutom stämma med sydty. don/en, 
ze dorf gehen i likartad bet. J. Grimm såg ju i dessa former den 
urbetydelse, som sekundärt skulle ha gett upphov till bet. 'stad, 
stor by' i tyskan. En sådan utveckling är i varje fall på nordisk 
botten otänkbar och inte heller rimlig på tysk, då man kan visa 
att bet. 'stad' är en sekundär utveckling ur 'enstaka gård'. Om 
betydelserna, som jag också antog, ha sammanhang, måste utveck-
lingen ha gått i motsatt riktning: från enstaka gård till större 
bebyggelseenheter, som i sin tur kunnat ge bet. 'samla sig i skara': 
dorfen—pyrpast. Om detta verb i nord. påverkats av tysk betydelse-
utveckling kan man förstå sammanhanget med dorf. Har den inte 
detta — och det antyder väl omljudet — måste väl en annan ety- 

1  Se Namn och Bygd 31, s. 97. 
2  Collegiwol, är ju eg. inte någon 'skara' och 'tre' är tydligen minimum: så 

många personer som finns på ett torp? Senlat. collegium, bet. ju ofta 'lag, skrå'. 
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mologi sökas för den betydelsen, som i så fall möjligen kan äga 
sammanhang med meng. jouppe 'skara, hop' och med sv. trupp, 
tropp, som ju också kan vara n. i äldre språk." 

Det första nya viktiga bidraget till belysning av betydelseklyv-
ningen hos ordet torp efter 1943 kom från Gunnar Knudsen i hans 
uppsats »Bornholmske Torp-Navne» 1946.2  Han påvisade däri att 
folkmålet på Bornholm äger en betydelse hos ordet, som förbisetts 
av mig. Torp finnes inte på ön som bebyggelsenamn, men det är 
väl betygat både från nutida dialekt och från äldre källor — så-
som ägonamn och appellativ — som beteckning för »en hog Eng 
der kun giver ringe Udbytte». Flera belägg på denna betydelse 
finnas redan i Lunds stifts landebog från 15693, och Knudsen ansåg 
det därför inte vara för djärvt att anta, att betydelsen åtminstone 
går tillbaka till medeltiden. Här skulle således möjligen kunna 
föreligga en betydelse, som stämde med den man gissat på i be-
lägget från Håv. 50, och som ju också N. Lindqvist förmodat före-
ligga i namnet på den steniga holmen Torp i Vättern.4  Knudsen 
var dock för sin del böjd att räkna in denna ej tidigare disku-
terade namngrupp i beläggen på pejorativ användning av ordet 
torp i ett randområde, där den »riktiga» betydelsen av ordet aldrig 
kunnat tränga in. Han påpekade emellertid, att de bornholmska 
namnen i så fall skulle vara ett mycket tidigt belägg på sådan 
nedsättande betydelse (medeltida belägg från Tyskland finnas ju 
som ovan antytts). Det bör också påpekas här, att de bornholm-
ska äldre källorna oftast ha avlesdn. (?) ett torpe och någon gång 
uppträder också formen en torp (f. !), ytterligare en antydan om 
att ordet saknat fasta associationer med sitt sammanhang i övriga 
germ. dialekter.5  

1 sitt arbete »Vore stednavne» behandlade Kristian Hald 1950 
det danska ortnamnsmaterialet av torp-typen. Han berörde däri 
också min och Knudsens framställningar och framhöll, att den 

1  Jfr dock feng. competum tuun vol grop, se NoB 31, s. 91. 
2  I NoB 33, 1946-47, s. 24-33. 
3  Hela det bornholmska materialet finnes numera redovisat i Bornholms 

stednavne (1951), se särskilt Indl. s. xx f. 
4  N. Lindqvist, Stort och smått etc. 1927, s. 64 ff. 
5  Formerna torpe och en torp från resp. 1569 och 1624, se Knudsen a. a. s. 28. 
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senare »er nwrmest tilbojelig til at mene, at ordet har nedsxttende 
betydning» men tillägger själv: »det er vanskeligt at forstaa, hvor-
dan torp skulde faa denne betydning paa Bornholm, hvor det ikke 
bruges om Bebyggelser. De bornholmske -torp vanskeliggor derfor 
paa et enkelt punkt M. E:s forklaring.» Därtill är att säga, att 
frånvaron av -torp i bebyggelsenamn snarare gör en sådan föränd-
rad betydelse lättare begriplig. Så isolerat från Danmark—Skåne 
har Bornholm säkerligen aldrig varit att betydelserna hos ordet 
på »riksdanskt» håll helt varit okända där — men kanske kända 
i så vag form, att den antagna urspåringen lättare kunnat ske. 
Ön kan i detta avseende jämföras med Gotland, där ju inte heller 
torp trängt in som bebyggelsenamn (möjl. dock Guldrupe) men där-
för inte varit ett helt okänt ord. Gutalagen har ju flera belägg 
på haim torp 'gård där människor bo', i nygutn. finns också tor-
pare, även om det ibland fått bet. 'ringfinger'; man kan också 
jämföra gutniskans torparsol 'måne' •1 

I »Bornholms stednavne» 1951 behandlas också ordet Torp n., 
som anges betyda »en (lille) hoj og tor Eng med ringe Grxsvxkst». 
Där säges vidare2  i inledningen: »denne Betydn. findes allerede i 
UrneOrds.: 'en slet Enge-Plats, der giver ickuns lidt og ringe Grffls, 
fordi dend er noget for hoyt beliggende og torres for stxrkt ud', 
vistnok ogsaa i et Dok fra 1735 (Afskr. i Komm. 1738), hvori det 
hedder: 'et stoche Jord ligger ved Proestens stor Eng, og er et 
Lyng torp', og i Lb 1569, hvor i hvert Fald Afledningen Torpe n. 
har samme bet. — — — Det er vel sandsynligt, at denne Betyd- 

1  Man kan fråga sig varför inte namntypen på -torp har kunnat tränga in 
på Bornholm och på Gotland — att öarna ligga långt ut i havet kan inte 
vara tillräcklig grund. Säkert hänger det väl i stället samman med att egen-
domsorganisationen på båda hållen haft en egenhet, som lagt hinder i vägen: 
den romerska villa-typen hade redan en motsvarighet på öarna i tidig tid: 
byar med kollektiv brukning saknades och den enskilda gården synes varit 
regeln. Se t. ex. Bornhohns stednavne, mdi. s. ix: aBebyggehen paa Bh er 
karakteristisk ved, at egentlige Landsbyer helt mangler. Gaardene . .. ligger 
spredt . . .» och vidare för Gotland N. Lithberg, By och gård på Gotland, 
Gotl. arkiv IV, 1932, s. 24: »Gotland företer ett från det övriga Sverige och 
Danmark avvikande bebyggelseskick, icke i byar utan i enstaka stora gårdar.» 
Härmed kunna också förhållandena på många håll i Norge jämföras. 

2  A. a. s. xx f. 
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ning maa sammenstilles med at Torp i Norge og Sverige bl. a. kan 
betyde »Morads» etc. — — — og at den lige som disse bor opfattes 
som en sekundwr Konkretisering af en fra '(dårlig) Udflyttergaard' 
udgaaende pejorativ Betydn.» 

Vidare upptog Lars Hellberg denna fråga år 1955 i en större 
undersökning »Studier i de nordiska torp-namnens kronologi»? Han 
försöker i denna bestämma åldern hos de olika tidsskikt, som han 
liksom flera föregående forskare ansett sig kunna urskilja bland 
torp-namnen. Men han nöjer sig inte med att bara påvisa, att 
namnen av denna typ äro äldre längst i söder i Skandinavien och 
yngst uppåt Mellansverige, utan söker genomföra en uppdelning 
också lokalt i flera kronologiska skikt Inom det sydsvenska om-
råde, som J. Sahlgren särskilt undersökt, frånskilde han namn av 
denna typ tillkomna efter 1500 från en äldre medeltida grupp.2  
Men att göra detta i enskildheter och för hela det område i vårt 
land, där namntypen i fråga förekommer, är ett mycket vittom-
fattande företag, som dock givetvis måste göras ifall man skall 
kunna överblicka namntypens spridning och bedöma de därmed 
förbundna bebyggelsehistoriska problemen. I mitt referat av Gösta 
Franzéns översikt över namntypens förekomst i vårt lan& har jag 
också antytt vikten av att få en kronologisk översikt över denna 
namntyp. Det är denna nödvändiga kronologiska skiktuppdelning, 
som Hellberg gjort för några av de nordligaste landskapen inom 
denna namntyps utbredningsområde. Hans resultat blev dels en 
bekräftelse på den av J. Steenstrup och senare av J. Sahlgren 
påvisade spridningshistorien för torp-namnen, som från kontinenten 
inkommit söderifrån över Danmark till vårt land, där vågen så 
småningom ebbar ut, när den når svealandskapen och aldrig berör 
Bornholm och Gotland. Dels visar han som Sahlgren att namn-
typen varit produktiv också ett gott stycke in i nyare tiden och 
att en hel del av namnen kan vara mycket unga, kanske tillkomna 
genom medverkan av skrivarna i jordeböckerna under senaste år-
hundraden. Detta förhållande är ju lätt begripligt, eftersom ordet 

1  I NoB 42, 1954, s. 106-186. 
2  I NoB 10, 1922. 
3  1 NoB 31, s. 83, efter Franzéns översikt i Nordisk Kultur V, s. 146. 
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torp levat friskt som appellativ långt upp i Mellansverige i samband 
med t. ex. soldat- och dragontorp och med torparinstitutionen vid 
många större gårdar, där dagsverkstorpen och kolartorpen i skogs-
bygderna varit talrika.1  Denna sena namngrupp saknar givetvis 
betydelse både för invandringshistorien och för tolkningen av or-
dets äldre betydelse. Så mycket betydelsefullare äro de säkert 
medeltida namnen, som åtminstone söderut äro mycket talrika. 
Hellberg anser sig ur källorna kunna utläsa, att man i svealand-
skapen i vissa fall kan spåra de äldsta beläggen på torp-namn 
till gårdar, som bevisligen ägts av stormansklassen och som stun-
dom senare kommit i kyrkans ägo, i sammanhang, som gör det 
rimligt att räkna med att det är den av dem förda godspolitiken 
med förebilder från sydligare trakter, som bidragit till spridningen 
av namntypen norrut. Detta antagande som förefaller mycket san-
nolikt, kan säkerligen äga giltighet även för tidigare perioder. 
Storgods med utländska anknytningar och förebilder ha i Upp-
sverige tydligen funnits redan under vikingatiden enligt runstenar-
nas vittnesbörd, t. ex. Jarlabanke-stenarna i Täby. 

En fullständig genomgång av hela torp-materialet landskap för 
landskap på det sätt Hellberg påbörjat är nödvändig för en säkrare 
åldersbestämning av de olika skikten av dessa namn och för ett 
bedömande av dessa orters bebyggelsehistoriska ställning. Ett vik-
tigt hjälpmedel härvidlag, som också använts av Hellberg för ur-
skiljande av olika åldersskikt i det medeltida materialet, är ana-
lysen av de personnamn som ingå som första led i sammansatta 
torp-namn. I den mån dessa utgöras av kristna namn är det själv-
klart, att de inte kunnat tillkomma förrän efter kristningstiden. 
Däremot torde stor försiktighet vara av nöden, när det gäller de 
fornärvda nordiska namnen i sammansättningarna. Dessa namn 
behöva inte vara särskilt gamla, eftersom bruket av de nordiska 
namnen ingalunda upphörde med kristendomens införande utan 

1  Torpareinstitutionen själv är säkerligen inte så ung i vårt land; den är 
säkert medeltida. Se t. ex. en markegäldsförteckning från Vendel från omkr. 
1312, Sv. D. III, nr 1876, som nämner 9 colones från »torp» hörande under 
kungsgården Husby; jfr även min studie Byar och hamnor i forna tiders 
Vendel, i UFT, bil. 46: 1 s. 48 ('kronolandbor' eller 'torpare'). 
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friskt levde vidare under hela medeltiden och på sina håll långt 
in i nyare tid.1  

Av ändå större intresse för forskningen är emellertid ett ännu 
äldre namnskikt, som Hellberg anser sig kunna sålla fram ur mas-
san av torp-namn, nämligen en som han anser urgammal grupp 
av namn, antingen osammansatta eller sammansatta med adj. eller 
andra icke personbetecknande ord, särskilt sådana, som blivit soc-
kennamn eller sådana, som i jordeböckerna upptagas med mycket 
höga mantalsvärden och som genom förekomsten av fasta forn-
lämningar kunna anses äga hög ålder som bebyggelser. Att de 
osammansatta namnen måste anses som de äldsta på sin ort är 
rätt självklart; det var först när flera av samma sort kom till 
som man behövde särskiljande beteckningar. Denna namngrupp 
anser han vara förmedeltida och antar att den står utan samband 
med den stora gruppen som kommit till oss genom masspridningen 
över Danmark från kontinenten, som ju också han i likhet med 
Steenstrup och Sahlgren antar föreligga. Detta åtminstone i mel-
lersta och norra Sverige mycket glesa skikt av torp-namn av hög 
ålder har hittills, framhåller han, förbisetts eller i varje fall icke 
på tillbörligt sätt beaktats av forskningen. Han menar för sin del 
att denna gamla grupp »icke kan sättas i samband med en kul-
turströmning av den ålder och art, som hypotesen om namntypens 
uteslutande kontinentala ursprung förutsätter».2  Det gäller således 
sockennamn som t. ex. de medelpadska Torp och Ljustorp, ett 
bygdenamn som det norska Hundorp eller namn på stora byar 
som Åstorp i Ekeby s:n, Olands härad i Uppland, som redan år 
1312 hade 5 bönder som betalade markegäld, varav 3 med en 
mark vardera.2  Hellberg anser att dessa orter fått sina namn före 
den tid, då påverkan söderifrån med massinförsel av modenamnet 
torp nått dessa trakter. 

1  Se t. ex. de uppländska markegäldsförteckningarna från c:a 1312 i Sv. D. 
III, s. 86 (Våla), s. 87 (Vendel), s. 89 (Nora) och s. 92 (Alunda) m. fl. och 
kommentarer därtill i t. ex. 0. Lundberg—A. Grape, Byar och bönder i Alunda 
för 600 år sedan, UFT bd 7, s. 107 ff. samt A. Grape, Studier över de i fsv. 
inlånade personnamnen, 1911, s. 78 m. fl. st. 

2  Se Hellberg a. a. s. 109. 
3  Till jämförelse kan nämnas att enl. motsvarande skattelängd från Vendel 

fanns år 1312 i byn Boda i Tunbo hamna 5 bönder med en marks skatt vardera! 



92 MANNE ERIKSSON 

Det förefaller mycket rimligt att med Hellberg anta förekomsten 
av ett sådant glest skikt av torp-namn betecknande socknar och 
större byar, med betydligt högre ålder än den säkert medeltida 
massan av denna namntyp. De torde i varje fall, i den mån de 
äga gravfält från vikingatid, anses kunna stamma från den tiden. 
Denna tidigare datering av en viss del av namntypen är viktig 
nog som ett troligt resultat av Hellbergs granskning, även om 
inte alla de av honom undersökta fallen skulle vara så urgamla. 
Materialet pekar i varje fall på att en del mycket tidiga torp-
namn kunna finnas. Men frågan om dessa namns absoluta datering 
är emellertid inte därmed slutgiltigt avgjord. Dessa namn kunna 
ju vara tidiga förelöpare till den senare invasionen. En antydan 
därom kan ligga i dessa förmodligen äldre stora torp-orters geo-
grafiska spridning. Hellberg själv är inte blind för detta. Visser-
ligen vill han ändå helt skilja dem från de medeltida namnen, när 
han daterar dem så långt tillbaka i tiden som han gjort. Han 
vill se dem som en oberoende nordisk grupp av naturbetecknande 
namn, som övergått till primära bebyggelsenamn eller med dessa 
jämställda gamla bygdenamn.l. Men han framhåller dock i fråga 
om de större byarna på -torp i östra Södermanland och i Roslagen, 
som just där uppträder talrikare än i de inre delarna av resp. 
landskap, att detta kan vara ett indicium på att namntypen haft 
»en relativt tidig spridningsväg utefter kusten».2  Detta är en myc-
ket sannolik förmodan — men därmed ha också dessa »relativt 
gamla» namn satts i samband med de efterföljande yngre. Dessa 
relativt gamla torp-namn synas också ha nått längre norrut än 
den senare vågen söderifrån. Kunna inte båda »vågorna» av be-
släktad art ändå haft samma ursprung? Och kan inte rent av de 
isolerade medelpadska sockennamnen på -torp vara de yttersta 
utlöparna av denna tidiga våg? 

Svaret på den frågan beror givetvis på hur den absoluta date-
ringen, om en sådan låter sig göra, kan komma att utfalla. Vi ha 
de äldsta antydningarna om namntypen på -don f i Västtyskland 
på 500-talet, och den germanska identifieringen av dorf —villa har 
säkerligen skett långt tidigare såsom Wulfilas bibelöversättning 

1 Se Hellberg a. a. a. 177. 
2  Se Hellberg a. a. Q. 119 och 128. 
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visar. Till Danmark torde namn av typen i större antal ha kommit 
och vunnit säkert fotfäste för att därifrån kunna föras till Danelagen. 
Att de sydjylländska namnen av denna typ funnits där före vi-
kingatiden synes också vara säkert.' Det synes därför inte alltför 
djärvt att antaga, att denna namntyp mycket tidigt kan ha kom-
mit över till Svealands kusttrakter med den kulturström, som 
synes ha förbundit Mälardalen och Schleswig-Hedeby åtminstone 
under 900-talet2  och som också i övrigt synes ha lämnat språk-
liga spår efter sig. Det torde inte ens vara orimligt att räkna med 
möjligheten av ännu tidigare spridning norrut av vår namntyp. 
Goda förbindelser mellan Birka och det karolingiska riket äro sä-
kert betygade under 800-talet3, och samma förhållande synes ha 
rått redan under merovingertid och folkvandringstid med utbyte 
av kulturimpulser mellan västgermanskt och nordiskt område. 
Ingenting synes heller stå i vägen för att det äldsta torpnamns-
skiktet kunnat ha primär bebyggelsenamnskaraktär, eftersom det 
säkerligen från början inte haft betydelse 'avgärdahemman, ut-
flyttargård från äldre by', utan betecknat en speciell art av en-
staka gårdsanläggning med självständig ekonomi i stil med de 
romerska villa-anläggningarna men i motsats till kollektiv bybe-
byggelse. Åtminstone synes ordet jxvirp i gotiskan och dorf i vgerm. 
bibelöversättningar som motsvarighet till villa i lat, ännu inte ha 
fått den i feng. betygade eller antagna betydelsen 'dependent farm' 
eller 'outlying farm belonging to a village or manor' (jfr not 2, s. 84 
ovan!), som ju senare blivit vanlig i äldre danska och svenska källor. 
Än mindre bör man räkna med att det kunnat ha den nysvenska 
betydelsen 'dagsverkstorp'. 

Men Hellberg anser tydligen att det äldsta skiktet av torp-
namn måste vara betydligt äldre än så, om det, som han menar, 
inte kan ha något samband med denna väl betygade västgerman-
ska namngrupp och dess betydelse. Dessa namn, säger han4, till- 

1 Se t. ex. Mild, Vore stednavne s. 118 om det uråldriga namnskicket i 
förlederna hos Sönderjyllands torp-namn med icke inlånade personnamn, som 
dock icke finnas belagda i nord, språk men väl i feng. och fhty. 

2  Se B. Hesselman, Några nynordiska dialektformer och vikingatidens his-
toria (Ordgeogr. o. språkhist., Nord. texter 9, 1936) s. 127 ff. 

3  Se t. ex. H. Arbman, Schweden und das karolingische Reich, 1937. 
4  Hellberg a. a. s. 175 och 177. 
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höra ett bebyggelsehistoriskt skede, som måste förläggas tusen år 
eller mera före den obygdskolonisation, som fört de yngre namnen 
på torp till denna landsända (200- eller 300-talen e. Kr.?). Han 
anser också att fornlämningarna åtminstone i ett par fall kunna 
göra en datering till romersk järnålder sannolik (Torp i Sorunda, 
Hundorp i Norge) och i övriga fall, där möjligheter finnas till ar-
keologisk åldersbestämning, anser han att omständigheterna sna-
rare peka på folkvandringstid än vikingatid. Det är klart att en 
noggrannare åldersbestämning bör krävas i alla de fall, där fasta 
fornlämningar kunna göra en sådan möjlig. En svaghet hos detta 
arkeologiska resonemang ligger också däri att tidig bebyggelse på en 
plats inte nödvändigt behöver förutsätta att själva namnet också 
är tidigt och har följt anläggningen så att säga från början! Hellberg 
gör också en jämförelse med namnen på -tunct och anser att de 
äldre torp-namnen i allmänhet i fråga om ålder väl kunna mäta 
sig med dessa.' Då det är mycket möjligt, att tuna-namnen kunna 
stamma redan från keltisk järnålder och vara en nordlig utlöpare 
av keltisk kultur, skulle således torp-namnen av äldre typ förläg-
gas till en tid ett gott stycke före Kr. och således höra till våra 
äldsta namntyper. Jag känner mig inte riktigt övertygad av denna 
tidiga datering, som f. ö. torde vara omöjlig att bevisa. Annars 
torde parallellen med tuna i Östsverige kunna stödja antagandet, 
att namntypen på torp tidigt kunnat komma hit från Västeuropa. 
Kulturens spridningsvägar söderifrån voro ju tämligen likriktade 
under århundraden. Jag håller det således inte för otroligt, att 
ett ord som beteckning för en viss typ av självständiga jordbruks-
enheter, som got. och vgerm. belägg synas vittna om, med saken 
kunnat vandra upp till Norden relativt tidigt. Vad ett eventuellt 
nordiskt ord motsvarande got. padrp kan ha betytt före invand-
ringen av ortnamnstypen, kunna tydligen ortnamnen i fråga inte ge 
oss klart besked om. 

Hellberg framhåller ju själv uttryckligen, att överväganden och 
jämförelser av den art han gjort inte kunna bevisa att elemen-
tet torp i de äldre namnen haft en naturbetecknande innebörd. 
Däremot anser han, att de ge en fullt acceptabel motivering för 
ett antagande att så är fallet. Däremot finner han mera posi- 

1 Hellberg a. a. s. 178. 
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tiva argument för den av honom antagna naturbetecknande inne-
börden av ordet i de äldsta nordiska beläggen på ordet i edda-
och skaldediktningen, som han med rätta anser tillhöra ett språk-
bruk, som utbildats under vikingatiden — således samtidigt med 
spridningen av ortnamnstypen på -torp i Danmark och Sydsverige. 
Resultatet av Hellbergs kritiska granskning av dessa textställen 
ger vid handen, att fvn. torp i äldsta tid kunnat beteckna »visst 
slag av terräng, företrädesvis sådan som är jämn och öppen eller 
skoglöso, ett resultat som han anser i stort överensstämma med 
det vartill de flesta lexikografer tidigare kommit. Han är också 
fullt medveten om »att äldre betydelseuppgifter i flera fall äro pre-
ciserade på ett 'sätt, som icke finner stöd i materialet», vilket ju 
är just vad jag 1943 påpekat. Det resultat som Hellberg kommit 
till skiljer sig f. ö. i sak inte så värst mycket från mitt eget. Om 
torp, såsom jag sökt göra troligt, också här betytt 'enstaka gård', 
omfattar vanligen en sådan både odlad åker och öppen äng, och 
sådan mark brukar ju vara både rätt jämn och skoglös! Jag har 
ju understrukit att till bebyggelseenheten hörde också i gammal 
tid både öppen jord och åbyggnader.2  Mot den av mig antagna 
betydelsen hos torp i Håv. 50 synas inte heller de av Hellberg 
anförda sköldkenningarna geirPorp 'spyd-torp (land)', geirvangr 'spyd-
vagnge' och geirfit 'spydeng' kunna tala; de hänsyfta ju i stället 
alla på den odlade åkern eller ängen.3  

Det finns ytterligare ett belägg på torp i Eddan, som av Hell-
berg åberopas mot min tolkning, nämligen Vafpr. 49, ett ställe 
som han anser att jag »vidrört med ganska lätt hand». Han an-
ser att min behandling av stället kan belysa, hur orimlig min upp-
fattning av de gamla texterna är och hur jag pressat materialet 
mera än tillåtligt.4  Att jag inte tagit upp stället till mera djup-
gående granskning har ju sina skäl, eftersom detta ställe är starkt 
omtvistat och mycket svårtolkat. Jag nämnde mera i förbigående 
vad tidigare forskare sagt om stället, och detta stod inte i strid 

1  Hellberg a. a. s. 179. 
2  Jfr Anne Holtsmark, To Eddasteder (i Arv 13, 1957), s. 24 ff. och nedan. 
3  Enligt F. Jönsson, Lexicon poeticum, resp. art. Bet. 'stenig höjd' är omöj-

lig här, 
4  Hellberg a. a. s. 180. 
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med min hypotes. Jag får väl nu i stället gå mera in på detta 
svåra ställe. Texten som finns både i R och i A lyder enligt Bugget: 

'prim io5 
falla torp yfir 
meyia Ma7gprasiss 

Vid tolkningen av raderna har man givetvis försökt finna en me-
ning i dem, som kan ge ett begripligt svar på Odens fråga i före- 
gående strof: 

Hveriar ro pm meyiar 
er li6a mar yfir? 

Detta har fallit uttolkarna svårt. Redan Rask ville ändra tioclecr 
till pioaar, som skulle vara pl. av piod ;  denna är dock obestyrkt 
och därför föreslog° F. Jönsson och Detter-Heinzel läsningen tioair, 
som emellertid inte gör sammanhanget nämnvärt bättre. Jönsson 
har senare i Lexicon poeticum tolkat Mwtrasis meyiar som 'nor-
nerne' men säger också »mulig horer ordet (M.) dog sammen med 
porp, så at M-is porp bliver 'menneskenes bygd'».3  Man kan väl 
härom säga detsamma som Gering sagt om sin liknande tolkning: 
»Ob unsere erklärung dieser beiden dunklen strophen das richtige 
getroffen hat, muss dahingestellt werden.» Om betydelsen av Porp 
säger Gering bestämt att det »kann hier nicht (wie HQV. 50) 'hii-
gel' bedeuten, sondem ländliche ansiedelung, gehöft'»3, således just 
den mening jag anslöt mig till. Han följer f. ö. Bugges förslag till 
läsning, som konstruerar: trim- piobcir falla yfir Margtrasis meyia 
porp och översätter (med hänvisning till Hj. Falk i Ark. 9, s. 346 
om Gg. 8: ef Åbér tior falla at fkrktum): »es sind MQgtrasis 
töchter, fiber dessen wohnsitz drei grosse flfisse sich stiirzen.» Fin-
nur Jönsson översatte också Ms torp med »'menneskets (lands)by, 
den beboede jord».4  Den senare delen av tolkningen: 'den bebodda 
jorden' godtar jag utan vidare som betecknande människornas bo-
plats (Midgård), men 'by' eller 'Iandsby' har ordet torp säkerligen 
aldrig  betytt  i fvno. 

1 S. Bugge, Norroen fornkvae6i, 1867, s. 73. 
2  A. a. art. MQgjyra,sir. 
3  H. Gering, Kommentar zu den Liedem der Edda I, 1927, s. 171.. 
4  A. a. art. Porp. 
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Ser man på de nordiska översättningarna av stället har t. ex. 
Brate: 

Tre väldiga floder 
falla över bygden, 
som Mogtrasers möar behärska.1  

Åkerblom översätter på följande sätt: 
Tre skaror ungmör 
ila i luften 
till människobarnens bygd.2  

Och Collinder har i sin tolkning: 
Tre flockar av mör 
komma flygande ned 
på väg till Mögtrases visten.s 

Och går man till sist till en modern dansk översättning som 
Martin Larsens, har han: 

Tre Aaer 
lober tvwrs gennem 
Tursens Torpjorde; 
Mogtrasers Dotre 
har blandt Mwnd hjemme, 
er dog af Jatters lEt.4  

Detta torde väl räcka till som exempel på tolkningar av stället; 
som synes råder i varje fall en viss enighet i tolkningen av ordet 
torp hos kommentatorer och översättare: 'wohnsitz', 'den beboede 
jord', 'människobarnens bygd', 'bygden', 'viste' ( = boplats), 'torp-
jorde'. Jag antydde redan 1943 att jag ansåg Gerings tolkning här 
sannolik% och jag kan fortfarande inte finna, att jag skulle ha 
pressat materialet mera än tillåtligt. Jag bara citerade vad andra 
skrivit. 

1  E. Brate, Sämunds Edda, 1913, s. 38. 
2  A. Akerblom, Den äldre Eddan I, 1920, s. 74. 
3  B. Collinder, Den poetiska Eddan, 1957, s. 60. 
4  M. Larsen, Den Eeldre Edda og Eddica minora I, 1943, s. 102, jfr hans 

anm. s. 223: »Til en sikker Tydning af denne Strofe mangler man helt Materiale.» 
5  Se NoB 31, s. 76. 

7 — 578551 Svenska Landsmål 1958 
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Enligt min mening måste väl skrivarna av R och A, när de 
kopierade sin kanske korrumperade förlaga, själva ha inlagt någon 
mening i stället. Och de ha båda tydligt läst pioacir och Marg-
rasis meyia torp, vars mening knappast kan vara annat än »tre 

huvudfloder flyta över Mogtrases döttrars torp». Om nu detta 
'torp', som Finnur Jönsson menat, är 'den bebodda jorden', kan 
'torp' således som nyss antytts här fattas som en direkt parallell 
till gård i Midgård. Möjligen kan bakom skrivningen i R och A 
— oavsett vad diktens ursprungliga författare kan ha menat — 
skymta den för medeltida klerker välbekanta berättelsen om de 
fyra paradisfloderna, huvudfloderna i människans värld, som om-
talas i 1 Mos. 2:14, fast här med hänsyn till den folkliga före-
ställningens förkärlek för tretalet (och versens krav) reducerade 
till tre. Det har emellertid aldrig fallit mig in att i detta fall — 
som Hellberg tycks tro — läsa in betydelsen 'enstaka mindre 
lantgård', när jag anslöt mig till Gerings tolkning 'wohnsitz'. 
Det räcker med 'gård', och jag ser således i _borp en synonym 
till gar4r i Magarar, vilket kanske inte borde vara så svårt att 
fatta.' 

Hur Hellberg tänkt sig den ursprungliga betydelsen av ordet 
torp och hur han sett på dess etymologiska sammanhang har han 
ännu inte definitivt sagt. Diskussion på denna punkt borde kanske 
därför anstå tills vidare. Men några ord kanske ändå bör sägas. 
Han har tydligen inte med N. Lindqvist räknat släktskap med lat. 
turba för det ord, som ingår i ortnamnen, men väl för ordet i bet. 
'skara', när det gällt anknytning till annat äldre språkmaterial. 
Han räknar vidare — och det vore underligt annars så väl be-
tygat som detta faktum är — med att torp i de medeltida och 
yngre namnen är ett kulturlån från söder, som dock ursprungligen 
skulle utgå från den förmodade urbetydelsen i de äldsta svenska 
namnen, en urbetydelse som skulle stå den bornholmska 'torr och 
dålig äng' etc. nära. Denna betydelse på ön skulle vara en relikt 
från en forntid före Wulfilas dagar. Han vill därför också läsa in 
en likartad betydelse i de ovan diskuterade Edda-beläggen och 
naturligtvis i holmnamnet Torp i Vättern och berget Torp i Frö- 

1  Hellberg a. a. s. 180. 
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lunda, Bohuslän.1  Han menar då givetvis att dessa namn inte kan 
ha pejorativ karaktär utan vara helt neutrala ur värderingssyn-
punkt, vilket i fråga om de bornholmska beläggen kan vara myc-
ket tvivelaktigt men naturligtvis inte kan helt avvisas. I fråga om 
de av honom antagna uräldsta torpnamnen säger han, att i den 
mån den ursprungliga bebyggelsen kan lokaliseras, har den över-
allt ett läge som stämmer med den innebörd av torp som repre-
senteras av den fvn. poesien och bornholmsdialekten. Bebyggelsen 
har ofta, säger han, varit belägen på (eller alldeles invid) hög och 
torr terräng, bestående av sand, åsgrus eller morän.2  Detta är ju 
föga underligt och rätt litet bevisande, eftersom man fordom ju, 
så ofta som tillfälle gavs, valde just sådan god tomtmark för be-
byggelsen (men sökte fuktigare och myllrikare marker för åker 
och äng), vilket visas av att många andra ortnamnstyper också 
äro knutna till samma slags terräng. Till detta blir det väl an-
ledning att återkomma, när Hellberg framlagt slutresultatet av 
sin undersökning. 

I en nyligen utgiven intressant studie i »Nordseegermanische 
Beiträge»3  har också Erik Rooth berört frågan om torp i samband 
med behandlingen av en grupp av ord med bet. 'loft, ställning, 
höjd etc.', nämligen fsax. thref 'fyrtorn': fvn. Pref 'loft', feng. 
scylfe, scylf,  , scelf 'torn, bröstvärn, hylla, platå': fvn. -skialf i ort-
namn och i det mytologiska namnet Hliayskialf samt fvn. Mia dels 
'öppning', dels 'höjd, klippa' m. m. Delvis i anslutning till min 
behandling av ett antal ordfamiljer med liknande betydelseschema 
19434  analyserar han sammanhangen i ordens betydelseutveckling 
inom det nordsjögermanska området. I exkursen om torp uttalar 
han sin förvåning över att jag inte, med de enligt hans mening tyd-
liga likheterna i fråga om betydelseutveckling mellan detta ord och 
de av honom och mig i övrigt diskuterade, också sökt få in torp i 
samma betydelseschema. Han är likaså förvånad över att jag inte har 

1  Se NoB 31, s. 78; Evald Lidön ansåg bet. 'stenig höjd, bergsholme' vara 
en ren konstruktion härvidlag. 

2  Hellberg a. a. s. 185. 
3  E. Rooth, Nordseegermanische Beiträge, Filologiskt arkiv 5, utg. av K. 

Vitterh. Historie o. Antikv. Akademien 1957, särskilt ä. 45 if. 
4  1 Hjäll och tarre, 1943. 
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nämnt den möjliga släktskapen mellan porp och kel Prep. Det är 
alldeles riktigt, att jag i »Torp och villa» inte gått in på denna släkt-
skap. Men i min gradualavhandling har jag närmare diskuterat de 
båda senare orden' och deras event. samband med lat. trabs etc, och 
fir. treb, till vilka jag ju anknutit också etymologien för torp lik-
som flera föregångare gjort. Jag har inte ens undgått att söka få 
in betydelsen 'översäng' hos torp i samma schema som de övriga, 
när jag 1936 var inne på problemet.2  Jag skrev då: »with this 
group (skulle etc.) may no doubt also be counted the word torp 
— — as it is etymologically connected with the above mentioned 
tren. Jag gick således ursprungligen ut ifrån, att här kunde före-
ligga en betydelserelikt. Men vid närmare prövning vågade jag ej 
fasthålla vid den tankegången, då jag jämförde denna benämning 
med ett flertal andra för denna sak, som visa sig vara relativt 
unga. Fastän betydelsen 'översäng' hos ordet torp anträffats i så 
konservativa dialekter som uppländskan, där det uppträder i många 
socknar, och dalmålet, där det antecknats från Åsens kap. i Älvda-
len, synes det vara tvivelaktigt att det kan vara en relikt från 
forntiden. Alla belägg äro upptecknade först under 1800- och 1900-
talen. Trots att ordet som närmaste geografiska grannar i synonym-
fältet har så pålitligt gamla benämningar som hjäll och tarre, ansåg 
jag mig böra söka en annan förklaring till namnets upphov. Till 
saken hör ju också att torp i denna betydelse i Uppland som granne 
på ena sidan har ordet trall, som förefaller att vara ett relativt 
ungt låneord från Nordsjöområdet. Om inte ordet överförts från nå-
gon annan inrättning i huset, som hjäll och en del andra ord fak-
tiskt överförts, kan det i sin bet. 'översäng' inte vara äldre än denna 
inrättning själv, som knappast torde kunna vara äldre än på sin 
höjd senmedeltida. Då man inte kan bevisa eller göra trolig ett 
sådant samband med fomåldriga konstruktioner i huset, vågade 
jag inte konstruera en eljest okänd betydelse bakom torp utan förde 
det till den skämtsamma benämningstyp, som ju inte är främmande 
för dessa sängbenämningar. Det behövs mycket starka sannolik-
hetsskäl för att man skall våga föra ordet samman med hjalli, ]rep 
och skialf  och deras betydelseschema, hur frestande en sådan åt- 

A. a. s. 95, jfr NoB 31, s. 100. 
a1 Acta ethnologica I, Helsingfors 1936, s. 80. 
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gärd än kan förefalla. Det skulle i så fall vara det bornh. torp(e), 
om detta verkligen betyder 'höjd' och inte bara 'torr och ofrukt-
bar mark' som skulle vara ett sådant indicium. För den sakens 
bedömande måste väl undersökningar på ort och ställe göras. Rooths 
invändningar mot tolkningen av Eddaställena har jag redan ovan 
behandlat vid diskussionen om Hellbergs åsikter. De enda argu-
ment som synas tala för en bet. 'terrass', 'hylla' (utom översängen) 
skulle vara N. Lindqvists Torp i Vättern och Torpet i Bohuslän 
från 1775, vilket senare av Rooth själv vid besök visat sig vara 
en bergavsats med 20 meters bredd.' Och så naturligtvis Hellbergs 
urtidsskikt av torp-namn, om de nu verkligen skulle representera 
ett av de kontinentala och medeltida skandinaviska namnen helt 
oberoende namnskikt. För övrigt ger det av Rooth behandlade ma-
terialet från de västgermanska lagarna2  ytterligare stöd för min 
åsikt, att den äldsta där åtkomliga betydelsen överallt varit den-
samma som kan utläsas ur Wulfilas översättning, nämligen 'gård' 
(Gehöft). Om nu detta betytt 'gårdens hus' eller 'gårdens åkrar 
och ängar' eller bådadera, som jag närmast varit böjd att anta 
för samgermansk tid, kan man ju tvista om. Den sistnämnda be-
tydelsen torde enligt min mening kunna anses säkert betygad ända 
från 300-talet e. Kr. i gotiskan, i alla västgermanska källor och i 
massan av nordiska ortnamn. Och den kan utan »pressning av 
materialet» också utläsas ur de äldsta fvn. källorna. Det behövs 
mot detta mycket starka sannolikhetsskäl för »reliktbetydelser» helt 
oberoende av mängden av vittnesbörd. 

Min mening om betydelsen av ordet Porp i Eddan har nyligen 
fått ett gott stöd av Anne Holtsmark i en uppsats »To Edda-
steder» 1958,3  när det gäller tolkningen av Hav. 50, ett område 
där hon är väl bevandrad. Hon tillbakavisar försöken att ge ordet 
porp här »en mening det ellers ikke har i norront, nemlig 'torr, 
stenet grunn', og selv om man det gjor, kommer man i strid med 
furuens natur når man sier at den hrornar 'visner' på 'torr, stenet 
grunn'. Det gjor den nemlig ikke, furu trivs på berg och på sand-
jord.» Hon biträder således utan tvekan min tolkning av Porp som 

1  Se Rooth, a. a. s. 50. 
2  Rooth a. a. s. 48. 
3  1 Arv 13, 1957, Upps. 1958, s. 24-29 (om Håv. 50). 



102 MANNE ERIKSSON 

'boplass, dyrket jord med tilhorende bebyggelse'. Och jag är också 
enig med henne om att tallen som står på »tunet» (Mortensen Eng-
nund) »turkar» av andra orsaker än yxhugg. Hon tycks ha miss-
förstått ordet torrfura, som ju i svenskan betyder 'ett dött träd'. 
Det var först sedan tallen dött på en mark, där folk och fä dag-
ligen har sin gång, som jag föreställde mig att bonden skulle komma 
med yxan. Han tar bara bort »liket» av det träd som redan lång-
samt tynat av, kanske, som Holtsmark föreslår, därför att man 
rent av tagit bark av den till föda, hlyrat henni bQrkr n‘ barr. 

Holtsmark drar av denna strof slutsatsen att den torde vara 
diktad på östlandet i Norge, där torp förekommer i ortnamnen: 
»det bor vaere på et stod hvor torp var et kjent begrep. Dikteren 
må ha sett for seg det eller de nyryddede plassene, husene lagt på 
torr steinet grunn, hvor furuen for trivtes». Däremot är det väl 
inte uteslutet, att man på västnorskt område känt till ordet torp, 
även om det inte kommit till användning i ortnamn, och således 
riktigt kunnat förstå diktarens mening med bilden om den ensamme 
mannens tragiska lott, »som ingen unner noe». Man bör väl rent 
av kunna förutsätta, att den fullt ut förstods även på Island, även 
om man där ännu mindre hade tillfälle att se nybrutna torp — 
där fanns ju inte ens tallen: 

Tallen torkar bort, 
som på torpet står, 
bark och barr hjälper den ej. 
Sådan är den man, 
som ingen unnar något, 
kan han väl leva länge? 

Sedan ovanstående skrevs och sattes upp har också Elias WessM 
kommit med ett bidrag till förståelsen av Håv. 50 och av ordet 
porp på detta ställel. Han påminner bl. a. om likheten-med ut-
trycket Q8p i holti i Hambismål 5, och han fäller den salomoniska 
domen, att man inte kan draga några bestämda slutsatser om inne-
börden av ordet torp här: »Det är att märka, att ordet står i 

1 E. Wessän, Det fattiga hemmet och det ensamma trädet, i Festskr. till 
Birger Nerman 6/10 1958, s. 22-24. 
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rimställning. När diktaren har valt att tala om en pot (inte om 
t. ex. en gsp), måste han därtill ha ett rimord, och det fanns icke 
mycket att välja på. Om han har tänkt på en blockmark eller en 
uthuggning eller en gårdsplats, en tomt, det kan vi icke avgöra. 
Allt är möjligt, som går att förena med erfarenheten och samman-
hanget.» Han menar också, att den andra versraden sic er stendr 
porpi ci är rätt betydelselös, endast en utfyllnad av schemat. Han 
har säkert rätt i denna uppfattning, vilket ju innebär, att ordet 
bör tolkas enligt sin annars kända betydelse med uteslutande av 
etymologiska konstruktioner. Stället kan i varje fall inte tagas som 
bevis för förekomsten av en bet. 'stenig höjd'. 

Wessen vill också tolka ordet korna något annorlunda än man 
vanligen gjort. Gering' har t. ex. tolkat meningen på detta ställe 
som 'absterben' etc. och senast har Collinder översatt 'tynar och 
dör'. Wessen påpekar att ordet annars i isl. betyder 'falla ihop' 
eller 'förfalla (av ålder och skröplighet)' och om ett träd kanske 
'murkna'. Tonvikten i versen ligger helt på raden lagrat henni bgrkr 
ni barr, påpekar han, och han fattar detta som en villkorsbisats 
utan fogeord. Och han tolkar: »Den ensamma tallen på torpet 
tvinar bort och dör, om den icke skyddas av bark och barr.» En-
ligt min erfarenhet av tallar måste den redan vara död, om den 
saknar bark och barr. Då 'murknar' den bara — men det kan ta 
många årtionden innan den faller, såsom många förtorkade fjäll-
tallar på den 'kala höjden' bevisa. Jag har därför svårt att med 
Wessen om denna tolkning kunna påstå: »Synbilden är i varje fall 
klar: den ensamma tallen, vars barr har vissnat och vars bark har 
flagrat av, den måste snart tyna bort och dö.» Om den ensamme 
mannen, men inte om tallen, kan man möjligen fråga: hvat skal 
han, lengi lifa? Ty tallen är redan död och kan bara murkna, om 
inte bark och barr ger den 

1  H. Gering, Vollst. Wörterbuch zu den Liedern der Edda, 1903. 

Korr.-not: Om ordet porp och dess etymologi jfr även A. H. Smith, English 
place-name elements II, 1956, s. 207. 
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Le pin de la ferme, Hdv. 50. par MÅNNE ERIKSSON, Uppsala 

Dans un artiele publie en 1943 et intitule »Torp och villa» (NoB) M. 
Eriksson a essay6 d'61ucider le probleme relatif å la grande ramification 
des differentes significations du mot porp, torp dans les langues nordiques. 
Il part de la signification germanique la plus ancienne, attest6e dans la 
traduction gothique de la bible datant du IV' sibcle apr. J.-C., oh le mot 
ccyp6g dans le sens 'propriet6 rurale' se traduit par pahrp, la oh la tra-
duction latine a le mot villa (Neh. 5: 16). C'est vraisemblablement cette 
signification qui a 6t6 la plus Apandue aussi dans les langues germa-
niques occidentales, bien que le mot allemand Don f sans doute parallåle-
ment au mot latin villa, ait regu plus tard les acceptions 'village' et 'ville'. 
M. Eriksson a 6galement cherch6 å d6couvrir d'autres d6veloppements 
paralleles entre dorf et villa dans le royaume des Francs. On trouve notam. 
ment d' importantes connotations p6joratives (villa : villain dorp : dörpel, 
su6d. tölp). Il a 4galement emis l'hypothåse que les exemples les plus an-
ciens du vieux nordique occidental, trouv6s dans l'Edda, p. ex. Håv. 50. 
n'ont pas forc6ment eu de signification divergente, comme par exemple 
celle de 'butte ande et pierreuse' adopt6e par H. Gering. En outre l'au-
teur s'est rang6 l'avis de J. Sahlgren et d'autres savants en supposant 
que les noms de lieu nordiques se terminant en torp sont venus du sud, 
oh, en territoire allemand, l'on commenga å s'en servir des le VI si6cle. 

Depuis 1943 ont paru un nombre considerable d'articles qui contribu-
ent å l'intelligence de ce mot et de ses acceptions. Ainsi dans l'article in-
titule »Bornholmske Torp-Navne» (NoB 1946) M. Gunnar Knudsen a d6-
montr6 que, quoique torp n'existe pas dans l'ile de Bornholm comme nom 
de lieu il apparait comme nom de lien dit, dans l'acception de 'prairie 
de montagne de faible rendement', et å son avis cette signification re-
monte au moyen åge. Voisine å l'acception de porp attribu6e å l'exeniple 
du Håvamål, 50, eelle-ci serait selon M. Knudsen due un d6veloppe-
ment local et p6joratif de la signification danoise of ficielle 'pauvre ferrne'. 
M. Kristian Hald (Vore stednavne, 1950) trouve å torp dans le parler de 
Bornholm la minne signification, mais il estime qu'elle n'est probablement 
pas due ti un d6veloppement p6joratif, majs repr6sente tout au plus un 
reste d'une signification ancienne. Les 6diteurs des »Bornholms stednavne» 
(Noms toponymiques de Bornholm) 1951 n'ont pas exclu la possibilit6 
que ces noms de lieux dits aient pu se d6velopper å partir de la significa-
tion 'pauvre ferme'. 

Dans un article important »Etude sur la chronologie des noms nordiques 
se terminant en torp» (NoB, 1955) Lars Hellberg reprit le probl6me tout 
entier. Il se rangeait l'avis de M. J. Sahlgren et de bien d'autres en 
soutenant que la plupart des noms toponymiques nordiques en -torp 
se seraient propages de leur origine allemande vers le nord. Selon lui ce 
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procås a då comrnence dås repoque des Vikings, majs il cherchait egale-
ment å &montrer la presence d'une eouche bien plus ancienne de ce type 
de noms, qui representaient å son avis une ligne semantique indepen-
dente d'origine nordique. Ces noms auraient le månne sens fondamental 
quo les noms bornhohniens designant 'pre' et la signification qu'on a voulu 
donner au mot Porp du Håv. 50. Il faut pourtant dans les deux cas con-
siderer la signification 'butte pierreuse' comme une pure construction. 

Erik Rooth s'est aussi prononce au sujet du mot torp dans les »Nord-
seegermanische Beiträge» (1957), oh il s'etonne de voir que M. Eriksson, 
bra de sa discussion sur la signification 'partie superieure d'un lit å deux 
etages' du mot torp, n'a pas volu rapproeher cette acception special° de 
thref (ancien saxon) 'phare' et de Pre/ (ancien nordique occidentale) 'gre-
nier' malgre leur parente etymologique, et des mota de l'ancien anglais 
comme seylfe, smil 'tour, rempart, etagere, plateau'. C'est ce groupe se-
mantique qu'a traitå M. Eriksson dans sa thåse »Hjäll och tarre» parue 
en 1943. Selon toute vraisemblance la signification 'lit' est trop jeune pour 
receler une telle survivance semantique. 

Finalement Anne Holtsmark (Arv 1957) et Elias Wessen (Melanges B. 
Nerman 1958) ont cliscute de rinterpretation du mot Porp du Håv. 50. 
Comme M. Eriksson, Mlle Holtsmark estime qu'il n'y a pas de preuve 
positive pour qu'ici la signification du mot soit different° de celle eom-
munement acceptee 'propriete rurale'. M. Wessen, lui, pensa qu'il n'est 
pas possible de serrer de prås la signification du mot dans ce contexte-lå, 
puisque ce mot semble y etre mis pour qu'on ait un mot qui rime avec 
Jii (pm). 



Brev från Wilhelm Mannhardt till Hans Hildehrand 
Med inledning och kommentar utgivna 

av OLOPH ODENIUS 

Numera känner man rätt väl den framstående tyske religions-
och kulturforskaren WILHELM 1VIA.NNHA1tDTS (1831-1880) lärda skan-
dinaviska förbindelser. De viktigaste bidragen publicerades kring 
1931 till 100-årsminnet av hans födelse. Samtidigt som Mannhardt 
företedde en omfattande beläsenhet — en polemiker kallade honom 
t. o. m. vid något tillfälle »citatsamlare»1  — arbetade han i hög 
grad med ett folkloristiskt primärmaterial, som han antingen själv 
insamlade eller genom andra gjorde sig underrättad om. Med rätta 
har den frågelista, som han sammanställde rörande åkerbruksseder 
m. m. och lät utge på flera språk antingen fristående eller sam-
mantryckt med någon av sina mindre avhandlingar, blivit klassisk 
inom kulturforskningen. Det är också framför allt i svaren på denna 
och i brevväxlingen, som man kan vinna en mer konkret bild av 
Mannhardts lärda förbindelser. 

Ännu under ett av Mannhardts senaste levnadsår utgav OSKAR 
RANCKEN svaren på frågelistan rörande finlandssvenska förhållan-
den.2  Det tackbrev, daterat 16/4 1879, han därvid fick motta från 
Mannhardt avtrycktes till 100-årsminnet av K. ROBERT V. WIKMAN.3  
Till samma tillfälle ombesörjde NILS Lm en edition omfattande 
svaren på den norska (på danska avfattade) frågelistan och försåg 

1  N. Lm (ed.), Wilhelm Mannhardt og hans samling av norske folkeminne. 
Oslo 1931 (Norsk folkeminnelag. 24), s. 16. 

2  Några åkerbruksplägseder bland svenskarne i Finland, till Dr. W. Mann-
hardts forskning en axplockning. Nikolaistad 1878 (Vasa lyceum. Program 
1879.). 

Ett brev från Mannhardt till Rancken (i: Budkavlen. 9. 1930, s. 61-62). 
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denna med en inledningl, som kompletterar en viktig uppsats av 
Lids hand, där han särskilt uppehåller sig vid Mannhardts ställning 
till folkloristiska metodfrågor2. Denna utgåva fick en svensk mot-
svarighet, då HILDE% CELANDER publicerade svaren på den svenska 
frågelistan.3  Det torde emellertid vara osäkert om detta arbete är 
fullständigt, då den svenska frågelistan väl närmast på grund av 
vidriga omständigheter kom att utgå i ej färre än tre upplagor 
(Malmö 1867 och 1868, Stockholm 1874). Celander meddelar inalles 
elva uppteckningar. Fem äro daterade 1868 och tillhöra uppen-
barligen de två första listorna, sannolikt den andra; de övriga sex 
svaren sakna datum. Något svar, som med säkerhet kan sägas 
vara ett resultat av 1874 års frågelista, föreligger sålunda icke i 
Celanders edition. Till 100-årsminnet utgav CARL WILHELM VON 

SYDOW från det Hylten-Cavalliuska familjearkivet i Sunnanvik (nu 
i Kungl. Biblioteket) fem brev från Mannhardt till Gunnar Olof 
Hylten-Cavallius omspännande tiden från medlet av maj 1866 till 
slutet av november 18674, och GÖSTA BERG publicerade ett brev 
från Mannhardt till ordföranden i Föreningen för Nerikes folkspråk 
och folkminnen, Nils Gabriel Djurklou4; detta brev har enligt Berg 
tillkommit senast vid årsskiftet 1868/1869. 

1  a. a. 
2  Wilhelm Mannhardt og hans nyskaping av den folkloristiske metoden (i: 

Syn og segn. 31. 1925, s. 314-329). 
3  De svenska svaren på Wilhelm Mannhardts frågelista. Folkminnen om grö-

dan m. m. Utgiven med anmärkningar (i: Folkminnen och folktankar. 18. 1931, 
s. 1-60, 145-146, även utg. som Folkloristiska studier och samlingar utgivna 
av redaktionen för Folkminnen och folktankar. 4 [b].). Senare har utgivits 
Sörmländskt skrock beträffande boskapen. Meddelanden till W. Mannhardt 
från 0. Hermelin (i: Folkminnen och folktankar. 30. 1943, s. 18-21, 55-61). 
— Ett nyligen upptäckt svar från Värmland på Mannhardts frågor kommer 
senare att utgivas av Rich. Broberg. 

4  Wilhelm Mannhardt und sein Briefwechsel mit Gunnar Olof Hyltån-Caval-
lius (i: Vetenskaps-societeten i Lund. Årsbok 1931. Lund 1932, s. 41-66). Av 
senare Mannhardt-litteratur må även nämnas K. SCHEUERMANN, Wilhelm Mann-
hardt. Seine Bedeutung för die vergleichende Religionsforschung. Diss. Bonn. 
Giessen 1933. 

5  N. G. Djurklou och Wilhelm Mannhardt. Ett brev från Mannhardt till 
Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen (i: Festskrift utgiven av 
Föreningen Örebro Läns Museum till 75-årsminnet av stiftandet av Föreningen 
för Nerikes folkspråk och fornminnen den 1 oktober 1856. Örebro 1931, s. 49-58). 
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Redan Celander hade i samband med sin utgåva utan resultat 
efterforskat brev från Mannhardt i Vitterhetsakademiens arkiv, där 
originaluppteckningarna med de svenska svaren förvaras. Numera 
är det emellertid tack vare lyckliga arkivfynd möjligt att i stora 
delar kunna följa Mannhardts förarbeten vid planläggningen av den 
stora inventeringen av traditioner kring sådd och skörd i Sverige. 
Han inträffade i Sverige på sensommaren eller förhösten 1867; så 
sent som 29/8 är ett brev från Mannhardt till HyWn-Cavallius 
daterat i Danzig. Han uppsökte bl. a. den framstående dialekto-
logen Johan Ernst Rietz i Tygelsjö, som han redan 1865 brevväxlat 
med. När han lämnade prosten Rietz, sedan ett par år korrespon-
derande ledamot av Vitterhetsakademien, erhöll han av denne ett 
introduktionsbrev ställt till akademiens sekreterare, riksantikvarie 
Bror Emil Hildebrand.' Tiden i Sydsverige utnyttjade Mannhardt 

1  Brevet förvaras bland Rietz' brev till B. E. Hildebrand, Vitterhetsaka-
demiens arkiv, och har denna lydelse: 

Vidtberömde Herr Riksantiquarie och Riddare 
öfverlemnaren af dessa rader Doktor Mannhardt, docent vid universitetet i 

Berlin, är för det närvarande sysselsatt med samlingen af de gamla agrariska 
sedvanorna, förnämligast de vid skörden brukliga och gör i den afsigten en 
resa genom Sverige. Möjligen finnas i Vitterh., Hist. o. Ant. Akademiens bib-
liothek några handskrifna uppteckningar, kan hända företrädesvis i de stora 
samlingarne af Rääf, rörande detta ämne och jag vågar derföre ödmjukligen 
anhålla om att Herr Riksantiquarien derpå täcktes fästa d:r Mannhardts upp-
märksamhet. 

Med utmärkt högaktning och vördnad 
en tacksammast förbunden 

och tillgifven tjenare J. E. Rietz 
Tygelsjö 9/9 1867 

Redan tidigare hade Rietz i ett brev till Hildebrand haft sin uppmärksam-
het på Rääfs samlingar. Den 22/2 1865 skriver han bl. a.: »... För skånska forn-
minnesföreningens handlingar håller jag på att ur mina samlingar skrifva en 
afhandling angående skånska allmogens plä,gseder och vidskepliga föreställningar 
med hänseende till frieri, lysning, bröllop, barndop, kyrkogång, barnens sjuk-
domar, döden, dödingar, gastar och själavandring. Rörande dessa ämnen finnas 
utan tvifvel åtskilliga upplysningar i L. F. Rääfs stora samlingar, men dessa 
äro måhända icke tillgängliga för forskaren. Jag erinrar mig att den vördnads-
värde utmärkte fornforskaren sagt mig att de s. k. trollorden och andra sig-
nerier, som han upptecknat, ej få förrän efter vissa år i tryck meddelas. . ..» 
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effektivt. Han hade bl. a. ett sammanträffande med HyMn-Caval-
lius och hoppades få ta del av dennes stora folkloristiska samlingar; 
resultatet blev dock ej så gott som han hoppats. Hos docenten 
Bernhard August Cronholm, som etablerat förlagsrörelse i Malmö', 
lät han trycka sin första, av forskningen hittills synbarligen helt 
obeaktade svenska upplaga av sin berömda frågelista. Senast under 
andra hälften av september fortsatte han upp till Stockholm och 
sammanträffade med Hildebrand, till vilken Rietz' rekommenda-
tionsskrivelse överlämnades. Planen för den svenska inventeringen 
syns han redan då ha färdig i stort; frågelistan förelåg tryckt. 
För att ge ökad tyngd åt sin uppgift anhöll han om akademiens 
rekommendation, och i syfte att på ett bekvämt sätt skaffa sig 
meddelare över hela landet var det hans mening att hos ecklesia-
stikministern ansöka om tillstånd att till de' olika seminarierna i 
landet få sända ut frågelistor, som av föreståndarna skulle delas 
ut till de blivande folkskollärarna. Dessa skulle sedan var och en 
på sin ort besvara dem under ferierna. Akademien skulle vara Mann-
hardt behjälplig i att utverka detta tillstånd. 

Av en händelse påträffades i akademiens arkiv bland osorterade 
och okatalogiserade handlingar en »An die hohe Wissenschafts- Ge-
schichts- und Alterthumsakademie hieselbst» ställd skrivelse, daterad 
Stockholm 25/9 1867 och skriven med Mannhardts karakteristiska, 
något lätt rundade och sammanträngda och ofta mindre lättlästa 
handstil, jämte härtill hörande bilagor (alla dessa handlingar för-
varas nu tillsammans med de av Celander utgivna svaren i den 
folkloristiska samlingen). Skrivelsen avtrycks i särskild exkurs. An-
sökningen åtföljdes av nr 11 och 12 av Correspondenzblatt des 
Gesammtvereins der deutschen Geschichts- & Alterthumsvereine, 
Jahrgang 13 (1865), som innehålla ett föredrag av Mannhardt inför 
generalförsamlingen i Halberstadt 18/9 1865 (s. 81-88, 91-93); detta 
föredrag föreligger i utvidgad form i den lilla, principiellt viktiga 
avhandlingen Roggenwolf und Roggenhund. Beitrag zur germa-
nischen Sittenkunde (Danzig 1865,2:a uppl. 1866), som även insändes. 

1  Om Cronholm jfr SIGNE CARLSSON & N. PALMBORG ( edcl.), Ur en tidnings-
mans korrespondens. Brev från och till Bernhard Cronholm. Lund (tr. Malmö) 
1949. Hans broder, Abraham Peter Cronholm, var preses i Vitterhetsakademien 
1868. 
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Slutligen hade Mannhardt bifogat ett exemplar av den nyssnämnda 
frågelistan (Malmö, B. Cronholm, 1867). Frånsett skiljaktighet i 
satsytan har den samma ordalydelse som de senare upplagorna; 
Hildebrands rekommendation saknas naturligtvis, men ett särskilt 
tillägg återspeglar Mannhardts sydsvenska förbindelser: »Man ber 
att sända benägna svar under adress: Kontraktsprosten D:r E. 
Rietz, Tygelsjö, pr. Malmö, eller Boktryckaren D:r B. A. Cron-
holm, Malmö.» 

Akademien upptog välvilligt Mannhardts ansökan, som föredrogs 
vid sammanträdet 29/10 1867 (Protokoll 1867 Nr 17 § 415), och 
uppdrog åt sin sekreterare att formulera det önskade förordet. Man 
utlovade att om svar på frågelistan inkommo, dessa genom sek-
reterarens försorg skulle tillställas Mannhardt. Vid nästa samman-
träde, 12/11 1867 (Protokoll 1867 Nr 18 § 433), godkändes det 
uppsatta förslaget till förord, som sedan utan dröjsmål utfärdades 
av Hildebrand (Koncept 12/11 1867). Det avtrycktes i sin helhet 
i de följande upplagorna av den svenska frågelistan. 

Det syns emellertid mindre ha varit Bror Emil Hildebrand än 
dennes son och senare efterträdare på riksantikvarieposten, Hans 
Hildebrand (1842-1913)1, som befordrade Mannhardts intressen vid 
akademien. Hans Hildebrand hade då vunnit anställning där som 
amanuens och något år tidigare promoverats till filosofie magister 
på en uppmärksammad avhandling om svenskarna i förkristen tid, 
som på ett lysande sätt inleder hans mångskiftande och banbrytande 
författarskap. Angelägen att knyta vetenskapliga förbindelser och 
med öppet sinne för de stora kulturhistoriska frågeställningarna 
bör han starkt ha tilltalats av den ungefär tio år äldre vännens 
omfattande systematiska begåvning. Hösten 1867 lärde de person-
ligen känna varandra vid Mannhardts första besök i Sverige. Mann-
hardts uppskattning av Hildebrand kommer bl. a. till uttryck i 
företalet till första delen av Baum- und Feldkulte (Berlin 1875, 
s. viii), där han bland svenska samlare säger sig stå i särskild tack-
samhetsskuld till Hildebrand d. ä. och d. y., Rietz och Djurklou. 

När Hans Hildebrands lärda brevsamling bestående dels av brev, 
som genom generösa donationer vid flera tillfällen av hans arvingar 

1  Jfr H...A.[RamA]x & B. 11[ILDEBRANY> i Svenska män och kvinnor. 3. Stock-
holm 1946, s. 453 f. samt litt. 
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tillförts Vitterhetsakademiens arkiv, dels av brev, som redan tidigare 
befunnit sig i akademiens ägo, vid årsskiftet 1957/1958 slutgiltigt 
uppordnades och förtecknades, var det möjligt att från olika håll 
foga samman ej färre än sju brev från Mannhardt till Hildebrand. 
Av ett föreligga endast början och slutet. Dessa brev, som nedan 
avtryckas, omspänna den jämförelsevis korta tidsrymden från sen-
hösten 1867 fram till förvåren 1868, då korrespondensen syns ha 
avstannat. Därtill kommer ett kort brev 19/7 1874 att döma av post-
stämpeln, vari Mannhardt underrättar Hildebrand, som fungerade 
som generalsekreterare vid den förhistoriska kongressen i Stockholm 
senare samma år, att han ämnade deltaga i denna. Oförtrutet ar-
betade Mannhardt vidare på sitt verk. Vid kongressen 1874 förelåg 
den tredje upplagan av frågelistan, och Mannhardt lärde där bl. a. 
känna Oskar Rancken, som sedan blev honom behjälplig med in-
samlandet av det finlandssvenska traditionsmaterialet. 

På de tre första breven har Hildebrand gjort en anteckning om, 
när han besvarade dem, och att döma av dessa notiser löpte korre-
spondensen dem emellan snabbt. Mannhardts första brev är daterat 
11/10 1867, och Hildebrand uppger, att det besvarades 19/10. På 
dagen en månad senare är nästa brev daterat, och svaret skrivs 
27/11. Det tredje brevet — 1/2 1868 — besvarades först 19/2. Vid 
återgivandet av Mannhardts brev ha uppenbara skrivfel rättats 
utan att detta särskilt anmärkts. Uteglömda ord ha supplerats 
inom hakparentes. Efter breven lämnas en kommentar upptagande 
väsentligast strödda biografiska och bibliografiska uppgifter. 

Berlin 18 67 
Lieber verehrter Freund 

Gestern Abend im Verfolg meiner Reise nach Berlin gekommen 
finde ich zuerst einige Minuten Zeit, um Ihnen und Ihrem hoch-
verehrten Herrn Vater den innigen und warmen Dank zu wie-
derholen, den ich fiir die uneigenniitzige und reiche Förderung 
meiner Bestrebungen Ihrerseits und fiir die mannigfaltige Beleh-
rung, die mir durch Sie zu Theil ward nicht allein schulde, son-
dem auf das lebhafteste und in unverlierbarer Weise empfinde. 
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Ihnen danke ich auch zu nicht geringem Theile das freundliche 
Entgegenkommen Djurklous, welches sehr abstach von Hylten-
Cavallius's reserwierter Haltung. Er hat grossartige Schätze, aber 
die Eifersucht des Concurrenten und das Verrantsein in irrige Theo-
rien (er erklärt z. B. Rudbecks u[nd] Olaus Petris Geschichtsdar-
stellung för alte echte Tradition und ist deshalb mit Ihrer Einlei-
tung zum Hednatid sehr unzufrieden) lessen ihn nicht die Freu-
digkeit gewinnen, mir die Benutzung seitier reichen Materialien zu 
gestatten. Das ist ja seine Sache; ich darf mich, so sehr ich es 
bedauere, nicht dariiber beklagen; wichtig und interessant ist mir 
doch seine persönliche Bekanntschaft und die fortdauemde Ver-
bindung mit ihm. Heute nehmen Sie freundlichst mit diesen fliich-
tigen Zeilen vorlieb. Das Exemplar des Roggenwolfs werden Sie 
von Danzig aus hoffentlich am 14 d. för die Vitterhets och Anti-
quitets Akademie erhalten haben. Dr Cronholm hat sich zum 
Druck u[nd] zur Versendung von 2500 Ex. der mit Dr. Söderwall 
rewidierten Fragen bereit erklärt. Darf ich Sie nun wohl ergebenst 
ersuchen, bei der Akademie auf Annahme meiner Propositionen, 
namentlich aber darauf hinzuweisen, dass man S[ein]e Excellenz 
Dr Carlson die Buchsendung der Empfehlung an die Schullehrer-
seminare schon fiir die diesjährigen Weihnachtsferien, also spätestens 
im November ans Herz legt? Ich wiirde daför sehr dankbar sein. 
Der freundlichen Zusendung der unter die Fragen zu setzenden Emp-
fehlung der Akademie sehe ich hoffend entgegen, um davon Dr 
Cronholm Mittheilung machen und den Druck beginnen lassen zu 
können. Nach dem 15. d. Monats trifft mich jeder Brief schon in 
Danzig. 

Mit den innigsten Wiinschen fiir das Gliick Ihres neubegriinde-
ten Hauswesens habe ich die Ehre auch Ihnen und Ihrer Frau 
Gemahlin in warmer Freundschaft zu empfehlen 

Der Ihrige 
Wilhelm Mannhardt 
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II 
Danzig 181467 

Hochverehrter Freund 

Endlich finde ich Musse, nachdem die dringendste Arbeit die ich 
bei meiner Räckkehr vorfand, beseitigt ist, Ihnen fiir Ihren lieben 
Brief vom 20 v. M. und fur die unermädlichen und fortgesetzten 
Liebesdienste in Betreff der von mir vertretenen Sache auf das 
wärmste zu danken. Es war ein Misverständniss, welches die Ab-
sendung des Roggenwolfes von Danzig um einige Tage verzögert 
hat. Nach Ihrer freundlichen Mitteilung darf ich jedoch hoffen, dass 
die Antiquitätsakademie am 1 November mein Gesuch in Erwä-
gung gezogen hat und, falls sie darauf einging, wird die Empleh-
lung nun wohl schon in Dr. Cronholms Händen sein, so dass der 
Druck vor sich gehen kann. Diese Tage, in denen ich alle son-
stige Arbeit bei Seite geschoben habe, sonen nun ganz der Corre-
spondenz nach Ihrem schönen Vaterlande gewidmet sein, Djurklou, 
Hylten-Cavallius, Söderwall, Pehr Säve und anderen zumal den 
Fornminnesforeningar Gruss und Lebenszeichen von mir bringen. 
Weiss ich nur erst, wie die Sache mit der Antiquitätsakademie 
abgelaufen ist, so schreibe ich sofort noch einmal an Staatsrath 
Carlson. Ich hatte gehofft, schon ein Exemplar meines Aufsatzes 
„äber die Korndämonen" hinzufägen zu können, allein da die Ver-
lagshandlung in Berlin, welche den Druck fiternimmt, Citate hin-
zugefiigt wiinschte, welehe das zeitraubende Nachschlagen in einer 
weitschichtigen Literatur erforderten, so wird der Druck nun vor 
Anfang der näch sten Woche nicht beginnen. Sobald er beendigt 
ist, wird dann mein Buch ilber die Quellen der lettopreussischen 
Mythologie, das im Manuscript vollständig vollendet ist, an die 
Reihe kommen. 

Mein Aufenthalt in Berlin iiberzeugte mich, dass vorläufig an 
eine Änderung der Verhältnisse in unserem Museum nicht zu den-
ken ist. Jedermann schilt auf die Verwaltung des Herrn von 01-
fers; im Ministerium ist man einig in seiner Verurteilung und steht 
mit ihm auf gespanntestem Fusse; er selbst aber nimmt eine so 
feste und autonome Stellung ein, dass ihm niemand etwas anha-
ben kann. So ist denn fiir lange Zeit hinaus noch keine Hoffnung 
8— 578551 Svenska Landsmål 1958 
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vorhanden, dass för unsere heidnischen Altertiimer ein Centralpunkt 
geschaffen oder auch nur der vorhandenen Sammlung die Wolthat 
der Inventarisierung zu Tell werde. Ich för mein Theil werde ver-
mutlich im nächsten Jahre noch auf einige Zeit nach einer klei-
neren deutschen Universitätsstadt iibersiedeln mössen, ehe sich in 
Berlin ein för meinen Lebensbedarf ausreichender Platz findet. 
Ganz abgesehen von meinen persönlichen Wiinschen ist jener Zu-
stand des Museums um so mehr zu beklagen, als jährlich Hunderte 
von Funden zu Grunde gehen, ohne vermerkt und verzeichnet zu 
werden. Wie wichtig aber, von wie bedeutenden Ergebnissen eine 
rationelle Bearbeitung dieser Funde werden kann, davon hat mich 
nicht allein alles, was ich bei Ihnen in Stockholm gesehen, son-
dem auch Wibergs neueste Schrift „der Einfluss der klassischen 
Völker auf den Norden" aufs neue iiberzeugt. Seine Zusammen-
stellungen sind ausserordentlich belehrend und es ist bewunderungs-
wert, wie dieser Gelehrte in Gefle sich so vollständig die kostbar-
sten und zum Theil entlegensten Quellen verschaffte. Wiederum 
werden wir zu gutem Theile der Hilfe Ihres Institutes diese tref f-
liche Arbeit zu danken haben. Im Einzelnen freilich diirften die 
von Wiberg gemachten Angaben, namentlich iiber etruskische Funde, 
noch einer speciellen Kritik bediirftig sein! Eine andere Schrift ei-
nes skandinavischen Verfassers, ich meine des jugendlichen Wimmers 
Abhandlung iiber die Runen habe ich noch auf meiner Rtickreise 
in Lund gelesen und bin durch dieselbe völlig von dem skandina-
vischen aber uralten Character der Sprache des Goldhorn und der 
verwandten Runendenkmäler iiberzeugt, so dass wir dieselbe in der 
That för gautisch werden erklären miissen. Zu meiner Freunde tei-
len auch Miillenhoff* und Moritz Haupt die Ansicht, dass Wim-
mer die Streitfrage, ob sfidgermanisch ob nordgermanisch in Be-
treff jener Runengattung zu Gunsten Skandinaviens endgiltig ent-
schieden habe. Wenn dem so ist, so wird der sprachliche Unter-
schied, den Sie zwischen Gautar und Sviar setzen, allerdings bedeu-
tend vermindert, Ihre Unterscheidung des älteren und jiingeren 
skand[inavischen] Futharks als gautisch und schwedisch aber um 

* Miillenhoff beabsichtigt dariiber nächstens in der Akademie zu lesen und 
dadurch den Ergebnissen Wimmers eine grössere Verbreitung in Deutschland 
zu geben. 
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so grössere Wahrscheinlichkeit gewinnen. Nur das eine Bedenken 
scheint mir dagegen geltend gemacht werden zu können, ob der 
Einfluss der Sviar so stark zu denken ist, dass er nicht allein in 
Schweden sondern auch in Dänemark und Norwegen die älteren 
Runen verdrängen kormte. Da das gewöhnliche gemeinnordische 
(schwedische) Futhark, wenn gleich seinen Denkmälern nach der 
jiingsten Zeit angehörig in der That den ältesten Lautstand be-
wahrt gegentiber den weiterentwickelten angelsächsischen deutschen 
altnordischen Alphabeten, so muss die Entlehnung der Runen aus 
dem phönikischen Alphabet und ihren Sprossformen in jene Zeit 
versetzt werden, als die einwandernden Germanen am Kaukasus 
oder am schwarzen Meere sich mit den Hellenen beriihrten und 
eine genauere paläographische Vergleichung der hellenosk3rthischen 
Inschriften in Chersones miisste, wie mir scheint, zu fruchtbaren 
ethnographischen und historischen Ergebnissen fiber die Zeit der 
germanischen Einwanderung aus Asien fähren können. 

Ich möchte mir erlauben Sie aufmerksam zu machen auf eine 
so eben erschienene Schrift unseres verdienten Sagensammlers Lud-
wig Rochholz „Deutscher Glaube und Brauch im Spiegel der heid-
nischen Vorzeit" 2 Bnde Berlin 1867, worin B II S 65-174 der 
Abschnitt das alemannische Haus (Hans u. Kleid, Wagen Schiff und 
Geschirr; die Holzbauten und dass Heidenhaus, die Aufrichte, 
Dach und Fach. Die Scheune. Kiiche Keller und Wohnstube. Das 
Stöcklein und der Hausgarten. Die Hausthiire im Rechtsfrieden. 
Die Hausmarke) manches sehr interressante und auch vielleicht 
Ihren Studien Förderliche enthält. Das Buch theilt freilich alle Vor-
ziige und Mängel der friiheren Schriften des Verfassers. Derselbe 
hat Vieles aus dem Volksmunde und aus literarischen Quellen mit 
erstaunlicher Belesenheit und anerkennenswerten Fleisse gesammelt, 
anal fehlt es ihm nicht an Scharfsinn und Combinationsgabe; aber 
er ist ein unkritischer und unklarer Kopf, der tausenderlei Dinge 
durcheinanderwirft. Mir hat er iibrigens eine brieflich ausgespro-
chene durchaus freundschaftliche Mahnung zur Vorsicht und Be-
sonnenheit so empfindlich verdacht, dass er meine Person und 
meine Schriften keinerdings vollständig zu ignoriren beliebt, selbst 
da wo er dringende Veranlassung dazu hätte, meinen Namen er-
wähnen. Derartige persönliche Gereiztheiten bedaure ich um so 



116 OLOPli ODENIIIS 

mehr, als ich selbst geneigt jedes Verdienst anderer nach Gebiihr 
anzuerkennen bestrebt bin im Kreise meiner Studien jede nicht 
aus der Sache hervorwachsende Controverse zu vermeiden. Ich 
stimme ganz mit Ihnen iiberein, dass uns die Förderung unserer 
Wissenschaft durch gegenseitigen liberalsten Austausch oben an-
stehen muss; bei einem Manne wie Hylt6n-Cavallius, der noch 
seinen Jugenderirmerungen nach in der sentimental-patriotischen 
Auffassung der vaterländischen Altertumswissenschaft zu stecken 
scheint, begreife ich aber sehr wohl, dass er mit einer gewissen Eifer-
sucht die erste Verarbeitung auch eines Theiles seiner Schätze dem 
Nichtschweden missgönnt. So leid es mir thut, um eine reiche 
Quelle der Belehrung gekommen zu sein, will ich ihm keinen Vor-
wurf machen und werde versuchen in freundschaftlichem brieflichem 
Verkehr mit ihm, ihn in seinen jedenfalls höchst bedeutenden Stu-
dien von solchen Richtungen so viel als möglich abzubringen, welche 
mir als falsch und vermelut erscheinen. 

Als eine Hauptnotwendigkeit ercheint mir nach den Erfahrungen 
meiner Reise ein lebendigerer Austausch und Verkehr der deut-
schen und skandinavischen Fachgenossen; und eine möglichst bal-
dige Veröffentlichung der bei Ihnen in zerstreuten Orten aufge-
speicherten handschriftlichen Sammlungen. Ich denke hin und her, 
wie sich die Sache ins Werk setzen lasse. Als ein fördersames 
Hilfsmittel bin ich bereit meine Zeitschrift neu aufzunehmen und 
zwar als „Zeitschrift fiir Sitten- und Sagenkunde mit besonderer 
Beracksichtigung der nordeuropäischen Völker". Ich habe einen 
Verleger in Aussicht, ebenso einen Mitredacteur, der mir die Last 
der rein Geschäftlichen grossenteils abnehmen wärde. Da wäre ein 
Ort, wo die skandinavischen Gelehrten ihre Sammlungen sofort 
verwerten könnten. Neben der Volksiiberlieferung miisste da auch 
die Archäologie fiir ihre Resultate, insoweit sie sich fiir die Sitten-
geschichte verwerten lassen eine Stelle finden. Ich schreibe Ihnen 
dariiber später ausfiihrlicher. 

Indem ich Sie bitte mich Ihrem hochverehrten Herrn Vater 
bestens zu empfehlen grösse ich Sie mit herzlichem Handschlag 

freundschaftlichst 
Wilhelm Mannhardt 
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E. Rosselets Dissertation fiber Snorri habe ich auch nicht auf-
treiben können, Sie erhalten sie sobald ich im Besitz bin. Dagegen 
gehen in diesen Tagen in einem Paquet an Dr Cronholm ein paar 
Bände des Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Jahrbuchs an Sie 
ab, in die ich Sie bitten werde als Geschenk von mir anzunehmen. 
Die Aufsätze Petersens fiber die Plerdeköpfe an Bauerhäusern -fiber 
Donnerbesen und Huleisensteine bringen ein reiches und anregen-
des Material, von welchem aus auch bei Ihnen die Nachforschung 
auf diese Dinge gelenkt werden diirfte; Petersens Folgerungen 
freilich vermag ich nicht anzuerkennen; er begeht den Fehler zu 
fra auf die Beziehung zu irgend einer bestimmen Gottheit zu 
schliessen. Kennen Sie Rudolf Dreschers vortreffliche Altertfimer-
karte und Zusammenstellung sämmtlicher bisher bekannter Fund-
stätten heidnischer Altertfimer in Schlesien (514 an der Zahl) in 
dem vierten, fiinften und sechsten Bericht des Vereins fiir das 
Museum schlesischer Alterthfimer 1866. Breslau Nischkowsky (Preis 
ffir jedes Heft 1/2  Rthlr, Jahresabonnement 1 Rthlr)? Wir (d. h. 
ich und mein Freund Bergau, ein sehr kenntnissreicher Architect) 
bereiten eine ähnliche Karte und Zusammenstellung ffir die Pro-
vinz Preussen vor. 

Obgleich ich an Dr. Cronholm geschrieben habe wäre ich Ih-
nen, verehrter Freund, doch sehr dankbar, wollten Sie die Göte 
haben mir wenigen Worten baldmöglichst dariiber Bericht erstat-
ten, wie meine Sache bei der Akademie aufgenommen ist und ob 
ich mich sofort mit tbersendung einiger Beilagen noch einmal an 
Staatsrath Carlson wenden soll, damit noch vor den Weihnachts-
feiern Frageblätter und Empfehlungen in die Hände der Seminar-
directoren gelangen. 

Danzig 18 68 
Mein teurer Freund 

Was werden Sie dazu sagen, dass erst jetzt am 1 Februar die 
Antwort auf Ihren lieben langen und inhaltsreichen Brief vom 27 
November geschrieben wird, jetzt erst der herzlichste Dank an die 
Akademie und Ihren verehrten Herrn Vater fiir die giitige Emp-
fehlung zur Worte kommt, und vor allem der Dank gegen Sie, 



118 OLOPH ODENIUS 

der meinen Bestrebungen so treu und hilfreich zur Seite stehn? 
Ich muss Ihnen und dem Herrn Staatsrath Carlson in einem sehr 
ungfinstigen Lichte erscheinen, da trotz meines Drängens kein Frage-
blatt bei ihm eingelaufen ist. Es könnte scheinen, als hätte ich 
die frisch angefasste Angelegenheit nachlässig fallen lassen. Aber 
hören Sie nur, wie es ergangen ist und Sie werden sehen, dass die 
vielen schmerzlichen Erfahrungen, die ich min schon durch Rietz 
in Bezug auf die schwedische Abteilung meines Unternehmens ge-
macht habe, noch lange nicht zu Ende sind. Dr Cronholm ver-
sprach mir bei meinem Besuche aus freien Stficken die Frageblät-
ter, sobald er die Empfehlung der Akademie erhalten haben wiirde, 
zu drucken und nach einem ihm persönlich iiberreichten Verzeich-
niss zu verteilen. Ich iibersandte ihm Anfangs November ausföhr-
liche Briefe an alle Fornminnesforeningar, und ausserdem an die 
Präsidenten derselben, während ich för jeden Seminardirector schon 
einen Brief in Malmö zuräckliess. Ferner erhielt er an die Semi-
nardirectoren und die Altertumsvereine för jeden einzelnen je ein 
Exemplar des „Roggenwolfs". Ich schrieb ihm, er möge die Bucher 
und Briefe an die Seminardirectoren mit den neugedruckten Frage-
blättern zusammen jedesfalls noch Anfangs December versenden, 
und ein Exemplar der Fragen sogleich nach Beendigung des Drucks 
an Staatsrath Carlsson einschicken. Ausserdem sollte er an Ihre 
Adresse, 1. Freunde, einige för Stockholm bestimmte Briefe und Exem-
plare nebst den Ihnen versprochenen Abhandlungen von Petersen 
(3 Schriften) sof ort absenden. Mit der Absendung an die Fornmin-
nesforeninger sollte er warten, bis die „Korndämonen" zur Stelle 
wären. Als ich im Anfang December Ihren Brief erhielt, schrieb 
ich ihm nochmals und bat ihn dringend mich nicht im Stich zu 
lassen, zugleich ersuchte ich ihn um Einsendung des gedruckten 
Frageblatts an mich. Ich hatte, da ich (falls Rietz sich zur Zahlung 
aus dem von mir ihm öbersandten Gelde unfähig erweisen sollte) 
fiir die Kosten einzustehen mich noch ausdracklich erboten hatte, 
somit alles gethan, was meinerseits geschehen konnte. Mit Spannung 
erwartete ich Nachrichten von Cronholm auf drei meiner Briefe. 
Endlich erhalte ich Ende December das einliegende Sehreiben. Das 
Frageblatt war also nicht gedruckt, Sie und der Minister in die Irre 
gefiihrt, und die Sammlung durch die Seminare nun doch bis auf 
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den Sommer hinausgeschoben. Zu gleicher Zeit scheint dass meine 
Briefe und Bucher an Altertumsvereine und Seminardirectoren ohne 
die Frageblätter gegen meine ausdriickliche Bestimmung abgesandt 
sind, als ihren Zweck verfehlen miissen. Doch selbst daraber bin 
ich nun zweifelhaft geworden. Denn ich erhielt von Baron Herme-
lin aus Oerebro einen Brief vom 29 December, wonach derselbe 
das fiir ihn bestimmte Exemplar des Roggenwolfs noch nicht emp-
fangen hatte. Haben Sie denn das Pir Sie bestimmte Paquet erhalten,? 

Ich wartete nun wieder 4 Wochen auf Zusendung des gedruck-
ten Frageblatts von Cronholm. Zudem habe ich fast den ganzen 
Januar hindurch mich körperlich so schwach befunden, dass ich fast 
keine Feder anders als zu den laufenden Bibliotheksarbeiten an-
riihren kormte. Eher wollte und durfte ich Ihnen nicht antworten. 
Da auch nichts angekommen ist, endlich aber gestern die ersten 
Exemplare der Komdämonen eintraf en, zögere ich nun nicht länger. 
Zugleich habe ich abermals an Cronholm einen dringenden Brief 
geschrieben. 

Wenn es gestattet wäre, dass meine Circulare portofrei unter dem 
Siegel der Antiquitetsakademie gehen diirfen, wäre es jetzt wohl 
am sichersten, Cronholm schickte die 2500 Exemplare an Sie, ver-
ehrter Freund, und ich iibermachte Ihnen neue Briefe fur Schul-
lehrerseminare und Altertumsvereine. Dann wäre ich doch sicher, 
dass meine Aussendungen, auch an Ihre Adresse gelangen. 

Bei Staatsrath Carlsson iibernehmen Sie wohl meine Entschuldi-
gung. Ich sende ihm nächstens auch ein Exemplar der Korndämo-
nen. Und, wenn ich nun erst die Frageblätter gedruckt weiss, und 
Ihren 0:tagen Rath vernommen habe, was ich in der Sache thun 
soll, so lässt sich ein Entschluss fassen, wie fernerhin vorzuschreiten 
ist. Könnten Sie vielleicht in Erfahrung bringen„ wann die Schullehrer-
seminare nun die n,ächsten Ferien haben werden? 

Nach diesen Vorbemerkungen komme ich zu dem Inhalt Ihres lehr-
reichen Briefes. Ihr Urteil iiber Wibergs Schrift ist gewiss begriindet. 
Ihrem Aufsatz tiber die Cassiteriden sehe ich mit Verlangen ent-
gegen. Ist er nicht zu lang, so möchte sich eine pbersetzung viel-
leicht fiir das „Ausland" oder das „Magazin fiir Literatur des Aus-
lands" eignen. Was die Gautenfrage betrifft, so möchte ich Sie auf-
merksani machen (— obgleich das schwerlich Ihrer eigenen Auf- 
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merksamkeit entgangen ist —) dass in den „Jahrbitchern des Vereins 
von Altertumsfreunden im Rheinlande He/t laIll Bonn 1867" zu 
einer Abhandlung des Conservator Janssen in Leyden iiber einen 
merovingischen Goklfund zu Wienwerd eine Spange abgebildet ist, 
welche (zwischen merovingischen Mönzen gefunden) den gotlän-
dischen thierhäuptigen Spangen aus Bronce und Silber ganz ähnlich 
sieht. Ihrer Kenntniss wird es besser als mir gelingen die Unter-
schiede und ebereinstimmungen festzustellen, zumal da ich hier 
am Orte von archäologischem Apparate fast ganz entblösst bin. 
Anbei sende ich Ihnen einen Aufruf meines Freundes Bergau zur 
Stoffsammlung von sachlichen Altertumsfunden. Er wird Ihnen 
nicht ganz zusagen können, da die verschiedenen Arten der Funde 
nicht ganz scharf und sachgemäss geschieden sind. Bergau von 
Hause aus Architect, ein ausgezeichneter Kenner der Kunstge-
schichte und Restaurator mittelalterlicher Bauwerke (dem wir in 
einiger Zeit eine auch den Privatbau und das Handwerk eingehend 
beriicksichtigende Kunstgeschichte der Provinz Preussen verdanken 
werden) zugleich bekannt durch seine an Ort und Stelle gemach-
ten Untersuchungen iiber die Baugeschichte der Stadt Rom, ist doch 
auf dem Gebiete der einheimischen vorehristlichen Altertfimer noch 
zu sehr Neuling. Da er aber danach strebt als Gehilfe des Con-
servators der Kunstdenkmäler im Staate Preussen Herrn von Quast 
angestellt zu werden, somit eine den schwedischen Antiquitätsin-
tendanturen gewissermassen vergleichbare Stellung zu erlangen (die 
freilich auch erst geschaffen werden muss), so ist es im höchsten 
Grade erfreulich, dass er sein Interesse so lebhaft, wie er es thut, 
iiber den Kreis der hergebrachten hinaus auf die heidnische Periode 
einheimischer Vorzeit gerichtet hat. Ich habe angefangen, ihm Ihr 
„Svenska folket under hednatiden" fibersetzend vorzulesen. 

Im December und Anfang Januar war ich mit der Ausarbeitung 
eines Aufsatzes fiber die Schrift des Joh. Lasitius „de diis Samo-
gitarum" beschäftigt, die ich im Magazin der lettisch-literarischen 
Gesellschaft neu herausgebe. Ein Separatabzug meiner Arbeit wird 
in den Buchh andel kommen und Ihnen soll sobald ich die för mich 
bestimmten Abdräcke habe, ein Exemplar zugehen, da Sie doch 
alles interessirt, was die heidnische Periode der Völker des Ost-
seerandes angeht. Jetzt mache ich meine Ausgabe und critische 
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Untersuchung der preussischen Mythographen des 16 Jahrhunderts 
druckfertig. Ich hoffe, dass durch diese Arbeiten eine dauernde 
Grundlage fur ein wissenschaftliches Studium der lettopreussischen 
Mythologie gewonnen sein wird. Bei dieser Gelegenheit kann ich 
nicht unterlassen, Sie darauf aufmerksam zu machen, wie frucht-
bar auch för Ihre Studien die Durcharbeitung des Origines Livo-
niae Heinrichs des Letten, der livländischen Reimchronik, der Chro-
nica Prussiae von Peter von Dusburg sein mfissten. Auf die Ge-
fahr hin, Ihnen längst Bekarmtes zu sagen, weise ich Sie auf einige 
Hilfsmittel zum Studium dieser Werke hin. 

Heinrich der Lette. Abdruck in den Scriptores Rerum Livoni-
carum Riga und Leipzig 1853. B. I dazu: Schirren, der Codex 
Zamoscianus enthaltend Cap. — XXIII 8 des Origines Livoniae. 
Dorpat 1865. 
H. Hildebrand Die Chronik Heinrichs von Lettland. Ein Bei-
trag zu .Livlands Historiographie und Geschichte. Berlin 1865. 
Livländ. Reimchronik. Scriptores Rerum Livonicarum. I und Fr. 
Pfeiff er die livländ. Reimchronik. Stuttgart 1844 (Publication 
des Literar. Vereins in Stuttgart). 
Petri de Dusburg Cronika terre Prussie. in Scriptores Rerum 
Prussicarum ed. Th. Hirsch, E. Strehlke, M. Töppen. I Lpz 1861. 
Hiezu. M. Töppen, Geschichte der preussischen Historiographie. 
Berlin 1863. 
M. Töppen historisch-comparative Geographie von Preussen mit 
Atlas Gotha 1858. 
Herman v. Vartberge und Wigand v. Marburg in Scriptores 
Rerum Prussicarum T. II. 
Falls Sie wirklich sich die Mfihe genommen haben, meine „Ger-

manischen Mythenforschungen" durchzusehen, so ffihrchte ich, dass 
die Masse des in jener Schrift noch Unreifen Sie bald von der 
weiteren Leetfire zuriickgeschreckt haben werde. Doch wage ich zu 
hoff en, dass wenigstens einige Abschnitte auch bleibend Stich hal-
ten können so z. B. was ich S. 594 fgg. fiber die Nornen als Ur-
teilerinnen am Göttergericht beigebracht. Meine S. 585 aufgestellte 
Etymologie des Wortes nor ist mir zweifelhaft geworden, da förn 
und nom in der Qantität des Vocals auseinandergehen. 

Haben Sie schon von dem heftigen Sturm Notiz genommen, der 
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sich gegen die Verwaltung des Berliner Museums durch Herrn von 
Olfers erhoben hat, da er auf eigenen Kopf und, ohne den Director 
der Gemäldesammlung zu Rathe zu ziehen, durch einen elenden 
Pfuscher eine kostbare Madonna des Andrea del Saito restauriren 
und verderben liess. Die Sache hat grosses Aufsehen gemacht, in 
dem Hause der Abgeordneten ist sie zur Sprache gekommen; man 
hat viele andere Schäden seiner Verwaltung gerilgt und ziemlich 
unverbliimt seinen Abschied gefordert. Es ist jedoch kaum zu er-
warten, dass der König seine Entlassung verfilgen wird, da Herr 
von Olfers durch seine politischen Bestrebungen während des Ver-
fassungsconflictes einen Anspruch auf die Dankbarkeit der Krone 
erworben hat, welcher (wie die Verhältnisse nun einmal liegen) bei 
Hofe schwerer wiegen dilrfte, als alle Kunst- und wissenschaftlichen 
Interessen. Auch scheint ein Theil der erhobenen Vorwiirfe wirk-
lich ungerecht zu sein und einige namhafte Berliner Kunstkritiker 
nehmen fur Olfers Partei; so u. a. Max Schasler. Immerhin wird 
dieser Skandal manche Besserung in der Verwaltung des Museums 
herbeifiihren, aber bis die Einsicht durchdringt, dass das sogenannte 
„vaterländische Museum heidnischer Altertiimer" einen höheren 
Zweck zu erfiillen hat, als zur Veranschaulichung der Vorstufe der 
Kunst zu dienen, wird noch manches Wasser den Berg hinablaufen. 
Es wäre gewiss gewinnreich wenn ein unparteiischer griindlicher 
Sachkenner, wie Sie, einmal auch von dieser Seite die Berliner 
Museumsverwaltung einer scharfen Kritik unterzöge. Stimmen aus 
dem Auslande fallen dabei schwerer ins Gewicht als einheimische, 
weil sie hej unseren Staatsmännern eher das Ehrgefiihl zu wecken 
geeignet sind. Es sollte schon dafiir gesorgt werden, dass ein Ar-
tikel in einem nordischen Blatte iiber diese Dinge, den Weg in un-
serer Presse und in die Kabinette massgebender Personen fände. 

Fur heute, lieber Freund, verabscheide ich mich von Ihnen mit 
den besten Griissen an Ihren Herrn Vater und Ihre Frau Gemahlin 

Ihr treuer 
Wilhelm Mannhardt 

Sehen Sie Oberbibliothekar Dr Styffe, so sagen Sie ihm, dass 
die von ihm gewinischte Schrift vergriffen und selbst vom Ver-
fasser kein Exemplar zu bekommen war, da er nur sein Hand. 
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exemplar besitzt. Es ist mir jedoch ganz neuerdings gelungen, noch 
ein anderes Exemplar aufzutreiben, das ich ihm in nächster Zeit mit 
einem Briefe iibersenden werde. 

IV 
Danzig 181568 

Lieber Freund 
Um mich nicht wieder so langen Stillschweigens schuldig zu 

machen, wie das vorige mal, beantworte ich sofort mit einigen 
Zeilen Ihren lieben Brief, den ich heute morgen empfing. Auch 
diesmal muss die Äusserung herzlichsten Dankes im Vordergrunde 
stehen fik alles was Sie abermals fur meine Sache gethan haben 
und fik die interessanten Mitteilungen, die Sie mir machten. Ihnen 
auch danke ich die giitige Theilnahme der Herren Graf Hamilton 
und P. v. Möller, denen ich, falls Sie sie sehen, die besten und 
dankbarlichsten Griisse meinerseit auszurichten bitte. Ich lasse es 
nun nicht anstehen, sofort Ihrem Rathe gemäss, dem ich unbe-
dingt folgen werde, an Dr Anjou zu schreiben, so wie an Cron-
holm wegen Aussendung der Frageblätter an die Seminare. Auch 
Pähr Säve soll jetzt seinen Brief haben. 

Die Exemplare der Korndämonen habe ich schon vor 14 Tagen 
direct unter Kreuzband an die Fornminnesforeningar versandt. 

Eine ausserordentlich interessante Entdeckung haben Sie ja in 
dem lapis rescriptus in Södermannland gemacht. Leider gehört zu 
den Entbehrungen meines jetzigen Aufenthaltortes auch die, dass 
mir Werke wie das Stephensche, die ich mir nicht selbst anschaffen 
kann, nicht zu Gebote stehen. Besten Dank fik die versprochenen 
Aufsätze (die bis jetzt noch nicht, mit dem Briefe, in meine Hände 
gelangt sind). Alles was sich auf die Forschung iiber die Alter-
Elmer im Norden bezieht (ein Feld, worin Sie uns so himmelweit 
voraus sind), aber auch alles, was die treffliche Organisation der 
Sammlung, Conservirung usw der Vorzeitdenkmale, so wie die 
Einrichtung Ihres Museums angeht, ist mir von grösstem Inte-
resse und Ihre Aufsätze iiber das Museum sollen auch mehr als 
einer Seite hin Frucht bringen. 

Sehr dankbar wäre ich fur die Antiquariska tidskrift der Aka-
demie, deren ersten Band ich noch nicht habe. 
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Da Sie die Frage nach Thörs Hammerzeichen anregen, mögen 
Ihnen folgende Notizen von einigem Interesse sein, die ich gesam-
melt, aber noch nicht benutzt habe. Können Sie davon gelegent-
lichen Gebraueh machen, so wird es mir lieb sein. 

Ihnen ist bekannt was Maurer, Isländ. Volkssagen der Gegen-
wart. S. 100 und Amason, Islenzkar pjödsögur I 445 fgg iiber den 
abergläubischen Gebrauch des Thörshammers mitteilen. Dazu stellt 
sich nun Grundtvig, Gamle Danske minder II 245, 408; aber auch 
deutsche Vberlieferungen. 

Nach Rivander Exempelbuch II 109 wird ein .Auge auf den 
Tisch gemalt und ein beworener Nagel hinein geschlagen. Wird es 
feucht, so ist der Dieb getroffen „item er habe niemandt kein 
Auge aussgeschlagen, wiewol ers einmal versucht, es sey im aber 
nicht gelungen, denn oh er wol durch den beschwerten Nagel auff 
das Auge so er auff einen Tisch gemahlet, gesehlagen, so sey doch 
das nichts gewesen, weil das geschriebene Auge nicht feucht sei 
geworden." 

Wien i de praestigiis daemonum L. V c. V ed. Bas. 1583 p. 521: 
Ex oculo excusso sic fur cognoscetur. Primum leguntur septem 
psalmi cum Letania; deinde formidabilis subsequitur oratio ad 
Deum Patrem et Christum item exorcismus in furem, hinc in me-
dio ad oculi similitudinem vestigio figurae circularis nominibus bar-
baris notatae figitur clavus aeneus triangularis conditionibus certis 
consecratus, incutiturque malleo cypressino et dicitur: Justus es 
domine et justa judicia tua. Tum fur ex clamore prodetur. 

Del Rio Disquis mag. 1 IV c II qu. VI sect. IV. ed Mogunt 1619: 
p. 480: 
Rostochii quidam peeuniam in quodam loco seposuit. Cum autem 

eam postea inuenire tam cito non potuisset, fabrum conuenit, ab 
eoque petiit, ut oculus furi excuteretur. Quo pacto statim ipse 
Dominus, qui fabri Diabolica opera vsus est, oculum amisit. Gus-
tronii (Giistrow in Meklenburg) quidam cochlium argenteum amise-
rat : cum autem furem ex oculo quoque excusso cognoscere cuperet 
fabrum adiit, ab eoque petiit, vt sua arte magica furem oculo 
privaret; quod et factum est et statim filiolus illius, qui cochlium 
in quendam angulum dejecerat, oculum amisit. 

Petersen Hofprediger beim Herzog von Holstein und Bischof 
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von Eutin erzählt in seiner eigenen Lebensbeschreibung, dass 1678 
einem Kammerjunker in Eutin 500 Rstlr gestohlen wurden. Damit 
er nun wieder zu seinem Gelde käme, ging er zum Erbschmied 
in Dorfe Zernikaw, um dem Dieb das Ange ausschlagen zu lassen. 
Damit der Schmied das um so eher thun solk, liess er ihm durch 
einen Einspänner (d. h. berittenen Soldaten) sagen, dass der Bischof 
solches haben wollte. Wenn der Schmied solches Werk verrieh-
ten will, muss er drei Sonntage hinter einander einen Nagel an 
einen dazu gemachten Kopf einschlagen, worauf dem Dieb, wie 
sie sagen, das Ange ausfallen muss. Er muss auch um Mitter-
nacht nackend aufstehen und riicklings nach einer Iltitte, die er 
auf freiem Felde aufgebaut hat, hingehen und zu einem neuen 
grossen Blasebalg treten, ihn ziehen und das Feuer anblasen; dazu 
finden sich zwei grosse höllische Hunde ein. (Die Lebensbeschrei-
bung Petersens ist abgedruckt in G. Freytags Neue Bilder aus 
dem Leben des deutschen Volkes S. 226). 

In der Deutung des vorstehenden Gebrauchs lassen Sie uns noch 
behutsam sein. Ich wage noeh nicht zu sagen, ob der Name Thörs-
hammer in der isländischen Vberlieferung alt und echt ist; minde-
stens die Formel: „rek eg i augu Valfödur, rek eg i augu Vigfödur, 
rek eg i augu Åsapörs" macht ganz den Eindruck eines halbgelehr-
ten Machwerkes aus dem 16ten oder 17ten Jahrhundert. Als Grund-
gedanken des alten Zaubers kann man kaum etwas anderes an-
nehmen, als die Vorstellung, dass dem feindlichen Dämon, der das 
allsehende Srm,nenauge geraubt, gestohlen hat, dasselbe ausgestochen 
werden sol!; Das thut freilich Thörr im Gewitter. Dieser Mythus 
ist dann, wie so häufig auf menschliche Verhältnisse vom himm-
lischen Dieb auf den irdischen iibertragen. Es stimmte also wohl, 
dass das Ausschlagen des Auges mit dem Thörshammer geschieht, 
zurnal die Besehreibung des Hammers, den Maurer bei Frau Björg 
in Hofsos sal, dem Mjölnir der Edda wirklich ähnlich war. Die 
isländische Weise den kurzen Schaft in den Kopf des Hammers 
hineinzutreiben ist der Manipulation der Quirlung und Butterung 
beim Gewitter, von denen Kuhn in s. Herabholung des Feuers 
gesprochen, doch auch sehr verwandt und könnte wohl als alte 
Darstellung eines Gewittervorganges aufgefasst werden. Doch wäre 
es ja immerhin auch möglich, dass zu dem aus ganz anderen 
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Quellen stammenden Diebszauber nur der allbekannte Name Thörr 
aus naheliegenden Grunden herbeigezogen wäre. 

Zur Erklärung des Diebszaubers selbst dient noch ein merk-
wiirdiger Bericht aus der Normandie (ich habe den Beleg augen-
blicklich nicht zur Hand. Irre ich nicht aus den Mm. de l'Akad. 
celtique). Vor der franz. Revolution gab es hier noch eine Capelle 
des Saint Sol, darin brachten Bestohlene ein Geldoffer zu dreien 
Malen. Wenn dann der Dieb das Gestohlene nicht wiederbrachte, 
so ward er blind. 

Bei Thörr fällt mir bei, Sie auf eine interessante Notiz in „Chr. 
Schneller, Märchen und Sagen aus Wälschtirol. Insbruck 1867. S. 
207" aufmerksam zu machen. Wie Sie wissen hat sich die Sage 
von Thörs geschlachteten Böcken in Deutschland gleichartig, aber 
vom wilden Heer usw. und von einer Kuh oder Gemse erhalten 
(s. m. German. Mythenforsch. S. 57-66). In Wälschtirol nun bei 
Roncegno begegnet uns ganz wie in der Snorraedda der Bock. 
Der wilde Jäger heisst hier Beatrik. Er ist ein grosser Mann, der 
von vielen haarigen Hiindchen begleitet durch die Berge und 
Wälder zieht, um die Hexen oder Eguane zu jagen (geradeso wie 
Konung Oden oder Go/ar in der schwedischen Volkssage die Skögs-
rå, Skögsnufvar oder Trollkonor). Als einst ein Hirte iiber das 
Hundegebelle und den Lärm des grade voriiberziehenden Beatrik 
schah, trat dieser zornig in dessen Hiitte und rief „was schmähst 
du mich." Der Hirte bat demiitig um Verzeihung. Der Beatrik 
verzieh ihm und sagte „Jetzt will ich essen. Au/ der Spitze des 
[Hfigels] wirst du einen schwarzen Bock linden, den ergreif bei den 
Hörnern und bring ihn mir." Der Hirte gehorchte. Der Beatrik zog 
dem Bocke die Haut ab, sott ihn in einem Kessel und setzte sich 
dann zum Essen, indem er den Hirten auch dazu einlud „Aber 
gieb wol Acht", sagte der Beatrik „dass uns kein Bein verloren geht" 
Der Hirte gab zwar Acht, verschluckte jedoch, ohne es zu wollen 
ein Beinchen. Nach dem Essen war/ der Beatrik die Haut des Bockes 
au/ die Beine, da war der Bock wieder lebendig und ging zur Thure 
hinaus; aber er hinkte ein wenig, weil der Hirte ein Beinchen 
vom Fusse verschluckt hatte. — Diese Sage hat von allen ein-
schlägigen tberlieferungen auch die altertiimlichste Form, der Bock 
gehört nicht dem Menschen, bei dem der Wettergott einkehrt. Sie 
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bestätigt willkommen was ich Germ. Myth. VIII; 57 fgg. Götter-
welt 49. 50. 117. 118. 211, auseinanderzusetzen versucht habe. Die 
Echtheit der Vberlieferung ist nach dem ganzen Character des 
Buches unbestreitbar. 

Archäologische Neuigkeiteu miisste ich Ihnen fik diesmal nicht 
mitzuteilen. Ein Fund bei Briesen in der Neumark bietet nur das 
bemerkenswerte dass neben der einen Steinkiste welche 25 Urnen 
von verschiedener Grösse enthielt, sich noch ein Anbau befand der 
offenbar als eine später nicht benutzte Erweiterung dieses Erbbe-
gräbnisses anzusehen ist. Der sehr weitläufige Fundbericht steht im 
ersten Heft der „Altpreussischer Monatschrift von Wichert und Reike 
1868". Dagegen diirften Ihre Beachtung verdienen die im Jahre 
1865 angestellten von A. Bielenstein Untersuchungen von Steinringen 
in Lettland. Diejenigen bei Gross—Autz—Elisenhof und am Götzen-
berg am Sebbersee beschreibt er im „Magazin der lettisch literar-. 
Gesellschaft B XIII Heft I[II]. 1866 S 1-15" nebst Situationsplan. 
Im Sommer 1866 sind die archäologischen Forschungen fortge-
setzt. Bielenstein (seit vorigem Sommer nicht mehr in Neu Autz 
sondern Pastor in DobMn in Kurland unweit Mitau) schreibt nur 
dariiber : „Von Frauenburg nach Doblkn durchstreift ein Höhen-
zug Siidkurland in der Richtung von West nach Ost. Mer auf 
einem Strich von c. 8 Meilen habe ich bereits 12 heidnische Burg-
berge gefunden. Die meisten haben genau den gleichen Character, 
wesentlich Regelförmig, oben eben und je nach Bediirfniss oben 
am Rande mit einem Wall versehen nach der Seite, wo sich an 
den Burgberg etwa andere Höhen anlehnen usw. Mit einigen Freun-
den habe ich auf der aus der Livländ. Reimchronik wohlbekann-
ten Burgstelle von Terweten Nachgrabungen veranstaltet bei der 
wir verkohlte Gerste fanden, massenhaft, unzweifelhafte Reste eines 
bei Eroberung der Burg in der 2ten Hälfte des 13ten Jahrhunderts 
verbrannte Magazins." Die Gross-Autzer Steinkreise haben beiläufig 
heutzutage folgende nah nebeneinanderliegende Formen, aus Zu-
sammenstellung des jetzigen Befundes. [Bild 11 

Mit den Aussagen der alten Leute fiber den Zustand vor 50 
Jahren ergiebt sich, dass ein[e] weite Fläche mit Steinkreisen 
bedeckt war, die sich wie die Zellen der Honigwaben aneinan- 
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derschlossen mitunter aber auch die folgende Form eines Vierecks 
mit 2 Eingängen hatten. [Bild 2.] 

Von Oberlehrer Holzmayer in Arensburg auf Oesel ist kiirzlich 
ein Schriftchen ilber das Kriegswesen der alten Oeseler in heid-
nischer Zeit erschienen, das Ihnen interessant sein könnte. 
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Ich sitze nun tief in der Arbeit an meinem samländischen 
Silbercatalog (preussisch--lett. Mythologie), ich könnte raseher vor-
schreiten, wäre es mir vergönnt ruhig einige Wochen in Königs-
berg in Bibliothek und Archiv herumzustöbern. Fik heute lieber 
Freund leben Sie nur recht wohl und grössen Sie mir freundlichst 
Ihre 1. Frau Gemahlin, und Ihren verehrten Herrn Vater 

von Ihrem treuen 
Wilhelm Mannhardt 

V 
Sonntag 18 68 

Da der Brief durch einen Zufall noch einen Tag liegen geblieben 
ist benutze ich ein ruhiges Sonntagsviertelstiindchen, um Sie noch 
zu fragen, ob Sie etwas genaueres wissen von der angeblich am 
28 Juni 1867 von Rafflinson, Lesquereux, Brand aus Washington 
und Boyce aus Boston gemachten Entdeckung eines Runensteins 
3 Kilometer unterhalb der Potomerfälle, der das Grab einer isländ. 
Frau mit dem bestimmten Datum 1051 bezeichne. Der Fundbe-
richt und der angebliche Inhalt der Inschrift 

„Hier ruht die blonde Syasi (??) aus dem östlichen Island, 
Kjodrs Wittwe, Schwester Thordrs durch ihren Vater. 25 Jahre 
alt. Gott sej ihr gnädig 1051." 

So ganz abweichend von dem Styl aller sonstigen Runenin-
schriften lässt in mir den Verdacht einer Fälschung auf Grund 
der Murrayschen Anmerkungen zur Skaltholtsaga aufkommen. Die 
dabei gefundenen Knochen, Schneidezähne, Encrinitenstlicke, bron-
cenen Schmuckgegenstände und byzantin. Miinzen aus Saec. X 
sollen im Smithsonian institute deponirt sein. Wo Rest man wohl 
einen authentischen Bericht iiber diese Altertumsfunde? 

Am 4. Februar d. Jahres ist in der archäologischen Gesellschaft 
zu Berlin ein fiir uns interessantes Thema behandelt, indem Hiib-
ner aber die von „W. Göttling, Thusnelda des Arminius Gattin 
und ihr Sohn Thumelicus in gleichzeitigen Bildern nachgewiesen. 
Jena 1843" besprochene und abgebildete Bäste eines gefangenen 
Barbaren im britischen Museum, von der jetzt ein Abguss fur Ber-
liner Museum angekauft ist, ausfiihrlich sich erging. Er erklärte 
9— 578551 Svenska Landsmål 1958 
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2 Marmorbiisten des Berliner Antiquariums, die fälschlich fur Bild-
nisse des Kaisers Victorinus angesehen waren, fiir Germanenköpfe. 
Die von Göttling auf Thumelicus den Sohn des Arminius gedeutete 
Biiste erklärte er fur eine vorzögliche Arbeit aus der ersten Hälfte 
des ersten Jahrhunderts, mit der Statue, zu der er unzweifelhaft 
gehöre zu architectonisch-decorativem Zwecke bestimmt wie die 
unvollendet gelassene Riickseite zeige. Nach eingehendem Vergleich 
mit den ältesten Darstellungen von Kelten, zumal dem Bildniss-
kopfe eines keltischen Fursten auf den alten Kupfernninzen von 
Ariminum einerseits und den germanischen Kriegern auf der Tra-
janssäule so wie ähnlichen auf Mainzer Grabsteinen anderseits, stellte 
sich in der Dimission die Ansicht der Sachkenner daher fest, dass 
mit iiberwiegender Wahrscheinlichkeit der sogenannte Thumelicus 
ein Germanenkopf sej, wofiir auch die Aehnlichkeit des idealgehalte-
nen Kopfes mit dem der sogenannten Thusnelda spreche. Zu dieser 
Thusnelda d. h. jedenfalls einer gefangenen germanischen Frau in 
Florenz legte Hiibner ein Seitenstiick in der Photographie eines 
Frauenkopfs aus der Sammlung der Eremitage in Petersburg vor. 

Gestern Abend habe ich nun die zweite Correctur meiner Aus-
gabe des Lasitius erhalten. In 4 Wochen wird das Schriftchen in 
Ihren Händen sein. 

Dr. R. Drescher, der Verfasser der schlesischen Altertumskarte 
ist leider kiirzlich gestorben. 

VI 
Danzig 1816168 

Treuer Freund 

Der Juni naht heran und mit ihm die Zeit, in welcher nun 
die Sammlung durch die Seminarien ins Werk gesetzt werden soll. 
Nach Dr Cronholms Versicherung miissen die Seminardirectoren, so 
wie die Vorstände der Fornminnesforeningar seit einigen Monaten 
im Besitz der erforderlichen Fragen in hinreichender Anzahl sein. 
Um das nun einigermassen controllieren zu können, wiinschte ich 
wohl zu wissen, wie viele Exemplare Sie lieber Freund erhalten 
haben und, falls Sie im Stande sind, von anderen z. B. Djurklou 
diesem oder jenem Seminardirector es zu erkunden, ob denn nun 
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wirklich alles in guter Ordnung ist. Es wäre doch schmerzlich, 
wen-n so viele aufgewandte Miihe und Kosten ohne jeden Erfolg 
bleiben sollten schmerzlich för meine Person insofern ich viel Zeit 
und Kraft vergeudet hätte, aber noch bedauerungswardiger, weil 
des Wissenschafts ein wichtiges Material entginge. Doch ich holk 
das Beste, ohne mir Illusionen zu machen; davon bin ich durch 
meine bisherigen Erfahrungen griindlich geheilt. Schreiben Sie mir 
also wenigstens, wie viele Exemplare man Ihnen zugesandt hat. 
Sie hätten schon längst wieder von mir ein Paar Zeilen, aber ich 
wartete diese Monate auf die Abdräcke meiner Edition des Lasi-
tius aus Mitau, wovon ich schon im Februar die zweite Correctur 
besorgte. Auffallenderweise habe ich noch keinen Reindruck in Hän-
den. Auch bin ich im letzten Monate durch die Aufhebung der 
Wehrfreiheit der Mennoniten in eine ganz fremde Beschäftigung 
hineingezogen; die Pflicht des Wehrhaftigkeit erforderte, dass ich 
einem vor 5 Jahren erschienen Buche iiber diesen Gegenstand eine 
kleine Schrift iiber die Verhältnisse, wie sie in der Mennonitenge-
meinschaft augenblicklich liegen, nachfolgen lasse, um reinigend und 
aufklärend in die nun entstehende religiöse Bewegung einzugreifen. 

Meinen letzten Brief haben Sie hoffentlich erhalten. Heute will 
ich Sie nicht wieder mit so vielen Kleinigkeiten behelligen. Es 
scheint mir aber der Miihe wert Ihre Aufmerksamkeit auf einen 
Gegenstand hinzulenken, der mir in dieser Zeit zu thun gemacht 
hat und Ihr Urteil dariiber zu erfragen. Ich meine die Bildwerke 
der Goldhörner von Galehus hej Tondern. Seit die Sprache der 
Inschrift als skandinavisch erkannt ist, miissen auch die Bildwerke 
mit anderen Augen betrachtet werden. Sind die Hörnet die Ar-
beit eines skandinavischen Goldschmieds? oder sildliche Fabrikar-
beit tär die nordisehen Barbaren im römisch-byzantinischen Reiche 
gefertigt ? Diese Frage drängt sich auf. Das Horn von 1639 (A) 
und das 1734 gefundene (B) zeigen bei iiberraschener Ähnlichkeit 
doch Verschiedenheiten unter einander auf. ebereinstimmend ist 
die gänze Anlage, fibereinstimmend die rätselhafte Figur, welehe 
das eine mal einen Mann, das andere mal eine Frau (?) mit erho-
benem Schwert resp. Messer darstellt, während ein anderer Mensch 
horizontal iiber die Kare gelegt ist, der sich an der Schulter der 
ersteren Person festhält. Es spricht doch manches dagegen, diese 
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Gruppe fiir einen Opferpriester, resp. Opferpriesterin mit ihrem 
Schlachtopfer in Anspruch zu nehmen. Der Kiirze wegen wollen 
wir jedoch diese Bezeichnung beibehalten. Ferner sieht man auf 
beiden Hörnem in derselben Reihe, das eine mal nicht neben dem 
Opferpriester das andere mal etwas entfernt davon einen Centaur. 
Auf beiden Hörner ein Raubvogel, der einen Fisch ausweidet. Doch 
ist diese Figur in B vielleicht erst später eingeritzt. Diese -Ober-
einstimmungen zeigen eine nahe Verwandschaft beider Hörner. 

Dagegen fallen sof ort bedeutende Unterschiede in die Augen. 1) 
Die Figuren in A sind fast sämmtlich nackt, die in B bekleidet. 
2) Nur in A haben mehrere Menschenköpfe und zwar sowohl zwei 
unter den betenden Figuren in dem untersten Ringe als der Reiter 
in der nachfolgenden Reihe nach Art der Thiere eine liegende 
Stellung. Es fragt sich ob in der unteren Reihe die Körper zu 
jenen Köpfen thierisch, oder menschlich sind, ob wir es mit einem 
Fehler der Gleichung zu thun haben oder ob der Darsteller the-
rioanthropische Wesen veranschaulichen wollte. Auf beiden Hör-
nem finden sich Bilder, welche offenbar römische Muster haben. 
Die Darstellung des Wassers und der Wasserthiere im obersten 
(am Mundstäck befindlichen) Ringe von A erinnert an pompeja-
nische Wandgemälde und Mosaiken. Die Centauren in A u[nd] B 
siad sicher nicht nordisch. Darum könnte denn auch der drei-
köpfige Riese in B einen seine Rinder treibenden Gergon dar-
stellen sonen. Allein ich zweifle, ob im 3 oder 4ten Jahrhundert 
ein Gergones von siideuropäischen [Lucka i brevet, se Komm. s. 144.] 

der besten Abbildungen muss entseheiden. Sind es Thierkörper, so 
kann kaum etwas anderes als ein durch einen Menschen bei feier-
lichem Anlässen dargestellter th,erioanth,ropischer Dämon gemeint 
sein, wobei nur auffällt, dass sonstigem Herkommen zuwider die 
Gesichtsmaske nicht auch thierisch ist. 

Doch dies sind noch alles vorläufige Vermutungen. Die Haupt-
frage bleibt: Ist der Character der Bildwerke so vorwiegend nor-
disch, dass man die dargestellten Scenen grösseren Teils för Nach-
bildungen nordgermanischen Lebens in Anspruch nehmen darf*, oder 

* Auf B finden wir auch die Schlange auf dem Schlangenstein, sigrsteinn 
im Munde vor. 



BREV FRÅN WILHELM MANNHARDT TILL HANS HILDEBRAND 133 

hat der Kiinstler mechanisch romanische Vorbilder nachgeahmt, 
wenn auch in roher Weise? Hieriiber wiinsche ich Ihre Ansicht 
zu vernehmen, Sie, teurer Freund, werden sicher Criterien an der 
Gestalt der Watten, Kleidung usw. im Vergleich zu den Funden 
des älteren Eisenalters besitzen und mir wenigstens soviel sagen 
können, ob ich Recht daran thue, (wie schon Arnkiel und andere) 
die Abbildung auf A fik das älteste Zeugniss des Schlangencultus 
im Norden zu halten. 

Ich gehe heute auf anderes nicht ein, da ich Sie schon durch 
meine Bemerkungen aufgehalten habe. Vielleicht hellen Sie dazu, 
eine zusammenhängende und methodische Untersuchung der Bild-
werke beider Hörner von Ihrer Meisterhand anzuregen. 

Ich glaube neulich vergessen zu haben Ihnen zu dem höchst 
wichtigen Funde eines lapis runicus rescriptus zu gratuliren. Das 
ist ja eine Entdeckung von höchster Tragweite. Seien Sie herz-
lichst gegriisst von Ihrem 

treu ergebenen 
Wilhelm Mannhardt 

VII 

Mein lieber und hochverehrter Freund 
Diese Zeilen sollen mich för die Zeit von 7-16 August bei Ihnen 

in Stockholm anmelden; eine Postkarte, die diesen Brief begleitet, 
bringt Ihnen meinen Beitrag fik die Legitimationskarte zum Con-
gress, die ich mir vor dem 1 August unter folgender Adresse 

Dr. phil. Wilh. Mannhardt 
Hanerau bei Rendsburg 

Holstein 
zu senden bitte. 

Ich komme voll von dankbarer Erinnerung an die im Jahre 
1867 in dem schönen Schweden und von Seiten seiner Wissen-
schaftsmänner genossenen und erfahrenen Freundlichkeit; vol! von 
Dank namentlich gegen Sie, Dr. Montelius, Söderwall, gegen die 
Altertumsakademie und die Männer, welche mich in meinem bisher 
mit Erfolg und Ausdauer fortgesetzten Streben die agrarischen 
Gebräuche zu sammeln und zu erläutern unterstiltzt haben. Es 
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wird mir eine grosse Freude sein Ihnen dies miindlich aussprechen 
zu durfen. Der franzözische Krieg 1870 eröffnete mir reiche Quel-
len. Gegenwärtig habe ich nun mit der Publication der Resultate 
begonnen; 25 Bogen eines ersten Bandes (die Wald- und Baum-
geister behandelnd) sind gedruckt. Auf dem Congress hoffe ich 
nun viel zu lernen, viele neue Beziehungen anzukniipfen. Das un-
iibertroffene Muster Ihrer Anordnung der Funde wird hoffentlich 
weithin fruchtbare Folgen. haben. 

Bewahren Sie, lieber Dr., mir Ihre Freun.dschaft, und, so weit 
Ihre während des Congresses von so vielen in gleicher weise bean-
spruchte Zeit es erlauben wird, stehen Sie mir, dies wage ich zu 
bitten, bie und da mit Ihrem Rate bei. Herzlich griissend 

Ihr 
Wilhelm Mannhardt. 

[Friedrichstadt 19/7 1874.] 

På utsidan: 
A Monsieur 

Monsieur Hans Hildebrand 
Secr6taire du Comit6 d'organisation 

du Congres international d'anthropologie 
Franco Stockholm 

Musée royal d'arch6ologie 

Kommentar till breven 

Mannhardt har nu lämnat Sverige, och på återfärden har han besökt 
Nils Gabriel Djurklou på Sörby i Närke. Han är mycket belåten med 
detta besök, och också Djurklou fattade stor sympati för Mannhardt. Det 
av Berg publicerade brevet till Djurklou kan sålunda ha skrivits redan 
före detta sammanträffande, som ägde rum senast den 8/10; det bör i 
vart fall ha tillkommit senast i början av november att döma av Mann-
hardts andra brev till Hans Hildebrand. Bland B. E. Hildebrands brev 
återfinns ett brev frän Djurklou, dagtecknat 8/10 1867, där har ingående 
berättar om sammanträffandet med Mannhardt. Det heter där: ». . . Dok-
tor Mannhardts besök war oän.deligen angenämt ehuru kort men synner-
ligen mycket kunde han ej här skörda, då min samling af skrock o. s. v. 
ännu är oordnad, men jag har lofvat honom att på allt sätt understödja 
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hans forskningar här i landet. Han genomgick här Borgströms berättelse, 
der han fann åtskilligt äfvensom hvad wi under ett dygn kunde genomgå 
af mina anteckningsböcker. Mannen war den älskligaste och modestaste 
tysk jag någonsin träffat och hans umgänge ehuru kort synnerligen an-
genämt och instructivt. Han war synnerligt nyfiken att få reda på wårt 
försvarswäsen och som jag har den föga avundsvärda lyckan att wara 
både Rust och rotehållare gjorde vi en utflygt för att bese dessa indelta 
Krigares boställen och i allmänhet tog han noga reda på deras vilkor etc. 

Bland de uppgifter, som under vårt samtal meddelades, frapperade 
honom synnerligast det ännu bibehållna lagstadgandet att presten skall 
hafva en ko i likstol. Han visade huru detta uråldriga bruk samman-
hängde med den gamla Indiska seden att vid dödsfall offra en svart ko, 
huru detta bruk vid Christna Synoder under form att föra en ko i pro-
cessionen till grafven blifvit i England fördömdt, men ännu länge bibe-
hållits i Danmark o. s. v. Att det här öfvergått till laglig rätt åt de Lu-
therska Brahminerna wisste han ej, och märkligt är det äfven ty det kan 
ej wara en tillfällighet. Åtskilliga andra gamla bruk, som jag antecknat 
dels ur nutidens folklif dels ur wåra gamla permebref, der jag i denna 
wäg anmärkt att en praxis vid sidan af lagen i flera fall gjort sig gäl-
lande föreföllo honom äfven märkeliga. Hans deduktioner voro i allnaän-
het temligen fria från språng och för mig war sammanträffandet med 
denne forskare, hvarföre jag utan tvifvel har Riks Antiqvarien att tacka, 
i högsta måtto intressant och om jag ej alldeles kunde gå in på alla för-
klaringar af vår folktro, så är jag dock öfvertygad att han slagit in på 
just den rätta wägen, hvilken jag länge anat och äfven i min lilla skrift 
Ur Nerikes folkspråk etc. antydt, men ej haft tid eller förmåga att följa. 
Wår förnämsta tvist war om jättarne. Att dessa representera onda na-
turkrafter och kanske ursprungligen molnen för så vidt dessa inverka 
störande eller skadligt på Menniskans verksamhet, derorn woro wi ense, 
men lika säkert är det äfven enligt mitt förmenande att jättarna seder-
mera blifvit representanter för det nienniskofientliga öfverhufvud taget. 
Sålunda när man granskar de gamla sagorna och ännu bevarade sägner 
kan man väl ej undgå att märka det med jättar än afses en äldre befolk-
ning af annan stam, med hvilken våra fäder varit i beröring, och än i 
nyare sägner hedningarne i motsatts mot den kristna befolkningen. Ifrån 
Wermland, der ännu många sägner om jättar af mig i sommar anteck-
nats har jag fått tydliga bevis för en sådan åsigt, och skall äfven i si-
nom tid framlägga dem. Från D' Mannhardts utgångspunkt äro dessa 
förändringar af en natur myth wisserligen underordnade, men så allde-
les utan wigt äro de icke. 

Hvad Borgströms opus angår, så då det för D Mannhardts forsk-
ningar väl närmast behöfdes anhåller jag vördsamt att ännu någon tid 
få behålla det. Det är nästan omistligt för min egen berättelse, då denna 
naturligtvis måste rätta de misstag, som der förekomma, på samma 
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gång jag deraf kan hafva nytta och ledning vid jemnförelsen af folklif-
vet då och nu, ty detta är ofantligt olika och ingenstädes har väl Norskt 
inflytande verkat så mycket som i Westra Wermland, der ett ojemnför-
ligt bättre förstånd råder med Norrmannen Norsken eller Baggen än med 
gr annarne öster om Klaran. . .» — »Borgströms opus» avser en Vitterhets-
akademien tillhörig handskrift, som där föreligger både i koncept och 
renskrift, »Berättelse öfver en resa i Vermland, anställd sommaren 1845 
på Kongl. Vitterhets-, Historie- och Antiquitets Akademiens bekostnad». 
Den har författats av Ferdinand Ludvig Borgström (1821-1846) och har 
senare ett par gånger publicerats, senast av Ernst Nygren som Äldre 
Värmlandsbeskrivningar 1 (i: Värmland förr och nu. 13. 1915, s. 1-163) 
med en värdefull levnadsteckning över Borgström samt register. Borg-
ströms förbindelser med akademien belysas även av hans brev till B. E. 
Hildebrand 22/4, 13/5, 27/9 och 6/11 1845 och 28/1 och 17/10 1846, det 
sista skrivet tre veckor före hans död; korrespondensen slutfördes av 
hans fader, Ludvig Borgström, 8/5 1846 och 5/5 1849. 

100-årsminnet av Föreningens för Nerikes folkspråk och fornminnen 
tillkomst, vartill Djurklou tagit initiativet, uppmärksammades genom 
flera uppsatser i Från bergslag och bondebygd, 11, 1956, där Djurldous in-
satser särskilt inom folklivs- och fornminnesforskningen behandlas: G. 
Berg, Gabriel Djurklou som folklivsforskare (s. 22-34), E. Hj. Linder, 
Djurklou författaren (s. 35-46), A. Sandklef, Gabriel Djurklou och Au-
gust Bondeson (s. 47-62), B. Wald&b, »Två slår den tredje». Gabriel 
Djurklou — Bror Emil Hildebrand — Richard Dybeck (s. 63-110) och 
H. Wieslander, »Bokälskaren af samma namn» (s. 111-134). 

Fyra av de fem breven till Hylt6n-Cavallius ha skrivits före detta 
brev, och likaså har Marmhardt ett personligt sammanträffande med ho-
nom bakom sig. Uttalandet om F1y1t(Sn-Cavallius' reserverade hållning 
stämmer väl överens med von Sydows iakttagelse (a. a., s. 51). Med 
»Hednatid» avses Hans Hildebrands magisteravhandling Svenska folket 
under hednatiden, Ethnografisk afhandling. Stockholm 1866. 

Dr Söderwall är identisk med Knut Fredrik Söderwall (1842-1924), 
sedermera professor i nordiska språk i Lund, jfr E. Olson, In memoriam. 
Minnesteckningar över lundensiska språkforskare. Lund (tr. Malmö) 1937, 
s. 23-33. Söderwall besvarade även Mannhardts frågelista (Celander 
a. a., s. 11 f.). Med Dr Carlson avses historikern och politikern Fredrik 
Ferdinand Carlson (1811-1887), som vid denna tidpunkt förestod eckle-
siastikdepartementet. 

II 

Mannhardt väntar med iver på Vitterhetsakademiens rekommenda- 
tion, som skall tryckas av i den andra upplagan av frågelistan. Han sö- 
ker brevledes att stimulera sina svenska medhjälpare liksom fornmin- 



BREV FRÅN WILHELM MÅNNHÅRDT TILL HÅNS HILDEBRÅND 137 

nesföreningarna. Det är möjligt, att det till Djurklou ansända brevet, 
adresserat till Närke-föreningen, skrivs först nu. Med Pehr Säve avser 
Mannhardt den framstående Gotlands-forskaren och antikvitetsintenden-
ten Per Magnus Arvid Säve (1811-1887). 

Hans förhoppning att kunna sända skriften »fiber, die Korndämonen» 
hade grusats. Denna skrift, Die Korndämonen. Beitrag zur germanischen 
Sittenkunde, trycktes i Berlin först 1868. Företalet är daterat Danzig 
dec. 1867. Även denna avhandling var ägnad att stimulera till inven-
teringar i fältet; det lilla arbetet avslutas (s. 44-48) med en frågelista 
upptagande 35 frågor. 

Mannhardt återvänder i nästa brev till den tvist, som von Olfers för-
valtning av Berlin-museerna väckt, och som först bilades 25/5 1868, då 
det tillsattes en permanent sakkunnigkonamitte, som han i alla viktigare 
frågor hade att konsultera. 

Mannhardt avser Carl Fredrik Wibergs arbete De klassiska folkens 
förbindelser med Norden och inflytande på dess civilisation. Gefle 1867, 
2:a uppl. Stockholm 1868, som nu förelåg i tysk översättning Der Ein-
fluss der klassischen Völker auf den Norden durch den Handelsverkehr. 
Hamburg 1867. Arbetet hade översatts av den som förmedlare mellan 
svensk och tysk arkeologisk forskning så förtjänta Johanna Mestorf; 
bl. a. har hon från andra upplagan av Hildebrands »Hednatiden» över-
satt Das heidnische Zeitalter in Schweden. Eine archaeologisch-histori-
sche Studie. Hamburg 1873 och B. Salin, Die altgermanische Thierorria-
mentik. Stockholm 1904. 2:a uppl. 1935. Wibergs »Der Einfluss» finns 
utförligt anmäld av Wolsbom i Altpreussische Monatschrift. N. F. Der 
neuen Preussischen Provinzial-Blätter. Folge 4. Hrsg. von R. Reicke & 
E. Wichert. 5. Königsberg i. Pr. 1868, s. 344-356. Om Wiberg jfr W. Lin-
deberg, C. F. Wiberg. En minnesteckning (i: Meddelanden av Gestrik-
lands kulturhistoriska förening. 1919, s. 3-11), B. Sehnittger, C. F. Wi-
berg som fornforskare (ib. s. 12-15). 

Av Wimmers runologiska produktion torde Mannhardt avse De ffild-
ste nordiske runeindskrifter. Med swrlig hensyn til Prof. Stephens' vwrk: 
»The Old-Northern runic monuments of Scandinavia and England. I.» 
(i: Aarboger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 2. 1867, s. 1-64). 
Om Wirrinner jfr Jolta Brandum-Niel8en, Ludvig F. A. Wimmer (i: Ar-
kiv för nordisk filologi. 37. 1921, s. 193-200). Mtillenhoff är identisk 
med den kände Karl Mfillenhoff (1818-1884), med vilken Mannhardt var 
förenad genom både personliga och vetenskapliga band. Miillenhoff skulle 
efter vännens död fungera som vetenskaplig boutredningsman men av-
led redan i början av 1884. Han och Wilhelm Scherer ha emellertid för-
fattat var sitt företal till det av Hermann Patzig utgivna arbetet av 
Mannhardt, Mythologische Forschungen aus dem Nachlasse von Wil-
helm Mannhardt. Strassburg & London 1884 (Qullen und, Forschungen 
zur Sprach- und Culturgeschichte der germanischen Völker. 51.); båda 
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företalen äro av stort biografiskt intresse. Om Mfillenhoff jfr W. Sche-
rer i Allgemeine deutsche Biographie. 22. Leipzig 1885, s. 494-499. Mo-
ritz Haupt var liksom Miillenhoff en känd filolog och universitetslärare, 
jfr W. Scherer i Allgemeine deutsche Biographie. 11, Leipzig 1880, s. 
72-80. 

Den fullständiga titeln på Rochholz' arbete är E. L. Rochholz, Deut-
sche Glaube und Brauch im Spiegel der heidnischen Vorzeit. 1. Deut-
scher Unsterblichkeitsglaube. Berlin 1867. 2. Altdeutsches Bärgerleben. 
Berlin 1867. Hänvisningen avser avsnittet *Das Alemannische Haus» i 
bd 2, s. 65-187. 

Mannhardt har på tal om »Zeitschrift för Sitten- und Sagenkunde» 
den Zeitschrift ft:1r deutsche Mythologie und Sittenkunde, Begrändet 
von J. W. Wolf i tankarna; under några år var han tidskriftens utgi-
vare och skrev själv flera uppsatser och tillägg till andras arbeten. Bl. a. 
lyckades han till medarbetare vinna den nyss nämnde Karl Mällenhoff, 
som åtnjöt rykte som en av de stora auktoriteterna inom mytforsk-
ningen vid denna tid, jfr det ovan omtalade postuma arbetet Mytholo-
gische Forschungen, Scherers företal s. xvir. 

Rosselets avhandling bär titeln Aemilius Rosselet, De Snorrone Stur-
laeo. Dissertatio inauguralis . . . in Alma Literarium Universitate Fride- 
rica Guilelma publice defendet. Berolini 1853. Christian Petersens 
uppsatser äro Die Pferdeköpfe auf den Bauernhäusern, besonders in Nord-
deutschland (i: Archiv der Schlesw.-Holst.- Lauenb. Gesellschaft fär va-
terländische Geschichte. 14. Jahrbilcher f är die Landeskunde der Her-
zogthiimer Schleswig, Holstein und Lauenburg. 3. 1860, s. 208-273), 
Der Donnerbesen (i: Archiv . .. 16. Jahrbiicher . . . 5. 1862, s. 225-264) 
och Hufeisen und Rosstrappen oder Hufeisensteine in ihrer mythologi-
schen Bedeutung (i: Archiv . .. 19. Jahrbiicher . .. 8, 1866, s. 167-
269). Rudolph Dreschers sammanställningar, Ueber den gegenwärtigen 
Stand der Ermittelungen auf dem Gebiet des schlesischen Heidenthums, 
återfinnas i Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift. Bericht 4/5 . . . des 
Vereins fik das Museum schlesischer Alterthilmer. Breslau 1866, s. 4-8, 
24-42, Bericht 8. ib. 1867, s. 85-97. Arkitekt Bergau identisk med 
sedermera professor Rudolf Bergau, konsthistoriker och arkeolog (död 
1905). 

III 

Till brevet har hört en bilaga — ett brev från Cronholm till Mann-
hardt. 

Rietz avled senare under året i Köbenhavn, den 16/7. Om hans sista 
levnadsdagar berättar A. F. Cronhohn i ett brev till Hans Hildebrand, da-
terat 26/8 1868 (Hans Hildebrands brevsamling i Vitterhetsakademien): 
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». . . Jag vet, att Herr Candidatens fader var en vän af den, för vid pass 
6 veckor sedan, aflidne Prosten Rietz. Måhända skulle han derför gerna 
höra några ord om denne sin väns sista stunder. Af denna anledning ut-
beder jag mig, det honom måtte meddelas följande. 

Mild och tålig gick Prosten Rietz sin sista stund till mötes. Ännu i år, 
gladdes han, som vanligt, åt vårens annalkande; ty hans hjerta var öp-
pet för naturens herrlighet. Det var ock icke tillslutet för undren i Nå-
dens rike. Än samtalade vi om Schartau och hans skrifter, än om förfat-
tare i naturalhistorien, antiquiteterne m. m. Vid Pingst-tiden tog sjuk-
domen öfverhand. Nedbäddad på ett däck, fördes Prosten från Malmö 
till Köpenhamn. Ifrån denna stad förflyttades han till ett utanför staden 
liggande lazaret. Dagarne före sin död ytrade han vid något tillfälle: 
»korset först, kronan sen». Ett svårt sjukdomansfall hade han dagen före 
sin död. Derefter blef han ovanligt bättre än förut, och tackade då läka-
ren för hans stora omsorg om honom. Nu följde en orolig sömn, hvaref-
ter dödskampen började. Hans slutord voro: »det sista hemmet är det 
bästa.» Var nu god, jemte frambärande af min obekanta men vördnads-
fulla helsning, att uppläsa ofvanstående lilla uppsats! . . .» 

Baron Hermelin identisk med konstnären och fornforskaren Olof Her-
melin (1827-1913), en av Marmhardts meddelare (Celander a. a., s. 3 un-
der B nr 1). 

Konservator L. J. F. Janssens uppsats är betitlad Der Merowingisehe 
Goldschmuck aus Wienwerd (i: Jahrbileher des Vereins von Alterthums-
freunden im Rheinlande. 43. 1867, s. 57-91). von Quast är identisk med 
Alexander Ferdinand von Quast (1807-1874), en av samtidens ledande 
konstarkeologer; kort före sin bortgång deltog han i den förhistoriska 
kongressen i Stockholm. 

Det arbete Mannhardt nu arbetar med utkom under titeln Beiträge 
zur Mythologie der lettischen Völker (i: Magazin, hrsg. von der Lettisch-
Literärischen Gesellschaft. 14: 1. 1868, s. 82-141) innehållande Johan. 
Lasieii Poloni, De Diis Samagiarum Caeterormnque Samatarum, et f al-
sorum Christianorum, Item De Religione Armeniorum jämte kommentar; 
ett tillägg till utgåvan lämnar A. Bielenstein, Einige Bemerktmgen zu 
Dr. Mannhardt's „Beiträge zur Mythologie der lettischen Völker" (ib. s. 
142 f.). En kortare anmälan lämnas i M. Töppen, Beiträge zur preus-
sischen Geschichte und Alterthumskunde (i: Altpreussisehe Monatschrift. 
N. F. 5. 1868, s. 717-720), s, 720. 

Marmhardts litteraturlista upptar följande arbeten: 
1) J. D. Gruber (ed.), Origines Livoniae saerae et civilis, sov Chronicon 

Livonicvm vetvs. Franeofvrti et Lipsiae 1740 avtryckt i Scriptores 
Rerum Livonicarum. Sammlung der wiehtigsten Chroniken und Ge-
schichtsdenkmale von Liv-, Ehst- und Kurland. 1. Riga & Leipzig 
1853, s. 1-488. 
C. Schirren (ed.), Der Codex Zamoscianus enthaltend Capitel I—XXIII, 
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8, der Origines Livoniae. Beschrieben und in seinen Varianten darge-
stellt. Dorpat 1865. 
H. Hildebrand, Die Chronik Heinrichs von Lettland. Ein Beitrag zur 
Livlands Historiographie und Geschichte. Berlin 1865. 
Ditleb's von Alnpeke. Livländische Reirnchronik, enthaltend Der Riter - 
lichen Meister vnd Bruder zu Nieflant geschicht; nach dem Bergman-
nischen Drucke mit den Ergänzungen und den abweichenden Lesear-
ten der Heidelberger Handschrift neu bearbeitet und herausgegeben, 
avtryckt i Scriptores Rerum Livonicarum. Sammlung . . . 1. Riga & 
Leipzig 1853, s. 489-837. 
F. Pfeiffer (ed.), Livländische Reimchronik herausgeben. Stuttgart 
1844 (Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart. 7 [:2].). 
M. Toeppen (ed.), Chronicon Terrae Prussiae von Peter von Dusburg, 
avtryckt i Scriptores Rerurn Prussicarum. Die Geschichtsquellen der 
preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft. Hrsg. 
von Th. Hirsch, M. Töppen & E. Strehlke. 1. Leipzig 1861, s. 3-269. 
M. Töppen, Geschichte der Preussischen Historiographie von P. v. Dus-
burg bis auf K. Schutz. Oder Nachweisung und Kritik der gedruck-
ten und ungedruckten Chroniken zur Geschichte Preussens unter der 
Herrschaft des deutschen Ordens. Berlin 1853. 
M. Toeppen, Historisch-comparative Geographie von Preussen. Nach 
den Quellen, namentlich auch archivalischen, dargestellt ... Mit einem 
Atlas in fänf Blättern. Gotha 1858. 
E. Strehlke (ed.), Hermanni de Wartberge Choroncon Livoniae, av-
tryckt i Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen ... 2. 
Leipzig 1863, s. 9-178, 801-803. 
Th. Hirsch (ed.), Die Chronik Wigands von Marburg. Originalfrag-
mente, lateinische Uebersetzung und sonstige Ueberreste, avtryckt ib. 
s. 429-800, 804-806. 

Mannhardt återkommer till fallet von Olfers, som han även diskute-
rat i föregående brev (nr II). Vid von Olfers' sida har Max Schasler slu-
tit upp, en under denna tid betydande tysk konstkritiker. Schasler har 
bl. a. författat den vägledning, som användes av besökare i Berlins mu-
seer (5:e uppl. 1862) och syns senare även ha sysselsatt sig med konst-
teoretiska spörsmål, varom hans skrift Das System der Kiinste aus einem 
neuen, im Wesen der Kunst begriindeten Gliederungsprincip mit beson-
derer Räcksicht auf das Drama (Leipzig 1882) bär vittne. Som redaktör 
för den tyska konstföreningens huvudorgan Die Dioskuren, där man mö-
ter ett flertal artiklar av hans hand, ökades hans auktoritet. I den 13:de 
årgången (Berlin 1868) uppträder han till von Olfers försvar med en ar-
tikelserie Zur Orientierung tiber die Restauration des Gemäldes von An-
drea del Sarto: »Maria, auf einem Gewölk thronend, von Heiligen umge-
ben», in der Gemäldegallerie des königl. Museums zu Berlin (s. 23-26, 
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41-44, 68 75, 84-85), som började i numret för 19/1 och slutade med 
det för 8/3; Mannhardt kan sålunda, när han skriver sitt brev, ha hun-
nit läsa det första inlägget. Även i sin konstkrönika låter Schasler små 
notiser om von Olfers flyta in (s. 33, 159, 409). Betecknande för hans 
ställningstagande är notisen i numret för 26/1 (s. 33), som Mannhardt 
likaledes torde ha sett: Man sucht in gewissen Kreisen. die Meinung zu 
verbreiten. (auch die Montag-Zeitung hat dies Gericht schon gebracht), 
dass Herr von Olfers seine Stelle ars Generaldirektor der königl. Museen 
niederzulegen beabsichtige. Der »Schatten», den das vorausgesetzte (oder 
gewiinschte ?) Ereigniss zu werfen scheint, möchte doch sich als eine Fata 
Morgana erweisen. 

Dr Styffe är identisk med den framstående historikern Carl Gustaf 
Styffe (1817-1908), vid denna tid bibliotekarie och chef för Uppsala uni-
versitetsbibliotek. 

IV 

Insamlingsarbetet håller nu på att ta form, och Mannhardt har genom 
Hans Hildebrand fått anvisningar på framstående kännare av folklivet i 
olika delar av landet. Hamilton är sålunda identisk med den G. M. Ha-
milton, som senare under året avlämnade två svar på frågelistan (Celan-
der a. a., s. 21-26). Redan nu har Mannhardt värvat Hamilton till med-
arbetare. Hamilton skriver nämligen i ett brev till Hans Hildebrand bl. a. 
följande 18/2 1868: ». . . Ehuru jag i Westmanlands tidning som är myc-
ket spridd uppmanat att besvara Docenten M.[:s] många frågor genom 
svars insändande till mig har jag icke fådt ett enda, Westmanlänningarne 
äro sig lika i allt lika håglösa. Jag var nästan sinnad att föreslå att 
Westmanlands fornminnes förening upplöste sig, ty hvartill tjänar en 
sådan förening utan allt lif och intresse? Emedlertid vet jag ej hur jag 
skall besvara Doc. Mannhardts skrifvelser, han har äfven sändt en egen 
Bok Die Roggenwolff und Roggenhund . . .» 

Fornminnesföreningen skulle först ha ett sammanträde, därefter skulle 
Hamilton besvara Marmhardts frågor. Den åsyftade annonsen, som i 
själva verket består av ett avtryck av Mannhardts frågelista, publicera-
des i Westmanlands läns tidning på grund av sin längd i två på var-
andra följande nummer redan tisdagen 24/12 och 28/12 1867. Svar skulle 
tillställas Hamilton. Denna lista återgår direkt på upplagan Malmö 1867 
av frågelistan. De mörka funderingar, som fördes fram i brevet till Hil-
debrand, delades uppenbarligen av en ledarskribent i den nyssnämnda tid-
ningen. Inför fornrnimiesföreningens sammanträde 3/6 1868 publicerades 
29/5 en artikel, där det bl. a. heter: ». . Wi ha bewistat ett och annat 
af dessa sammanträden och måste uppriktigt bekänna, att wi funnit oss 
derwid sakna det lif och den wärma, som icke böra saknas, der frågan 
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gäller ämnen af så fosterländsk natur ...» Mer retoriskt ifrågasätter skri-
benten lämpligheten av dylika provinsföreningar — argumenteringen 
förefaller snarlik Hamiltons — men ser en ljuspunkt däri, att sedan för-
eningen »egt lyckan att åt sig förwärfwa män, sådane som grefwe Hamil-
ton och baron Kurck, dessa sammanträden skola få mer än ett döende lif 
. . .» Tidningen bevakar föreningens verksamhet. Årssammankomsten »för-
liden Onsdagseftermiddag kl. 5» refererades 18/12 och det konstaterades, 
att mötet »för tillfället icke war så fåtaligt besökt». Hamilton framträdde 
därvid flitigt; bl. a. upplästes »twänne af Grefwe Hamilton till För-
eningen inlemnade uppsatser, innehållande intressanta meddelanden så-
som swar på åtskilliga af de af Docenten Mannhardt i Danzig gjorda för-
frågningar, angående wissa af de bland wår allmoge ännu förekommande 
seder och föreställningar, såsom widskepliga bruk wid såning och skörd, 
egendomligheter wid firandet af större högtidsdagar, tron på trolldom 
och sjukdomars fördrifwande genom wissa hemlighetsfulla medel.» Det 
torde vara dessa texter Celander avtryckt. — Möller är identisk med 
Peter von Möller (1809-1883), ryttmästare och riksdagsman, som gjort 
sig ett namn både som lanthushållare och filolog; bl. a. har han författat 
Ordbok i halländska landskapsmålet (1858). Anjou torde vara identisk 
med biskop Lars Anton Anjou (1803-1884), en framstående kyrkohistori-
ker och sedan 1855 hedersledamot av Vitterhetsakademien, eller möjli-
gen med den kände pedagogen Christopher Ludvig Anjou (1821-1896), 
som genom sin verksamhet som rektor och folkskoleinspektör skulle tän-
kas kunna ha befordrat Mannhardts intressen. 

Av George Stephens' omfattande runologiska produktion torde Mann-
hardt avse monumentalverket The Old-Northern runic monuments of 
Scandinavia and England. 1-3. London & Köbenhavn. 1866/67-1884, 
varav den första volymen (1866/67) och möjligen den andra (1867/68) 
eller delar av denna förelåg°. Sedermera utkom postumt även en fjärde 
volym (London och Lund 1901) genom Sven Söderbergs försorg. 

Den litteratur Mannhardt åberopar vid diskussionen om Tors ham-
mare är: K. Maurer, Isländische Volkssagen der Gegenwart vorwiegend 
nach miindlicher tberlieferung gesammelt und verdeutscht. Leipzig 1860, 
s. 100 f. och J. Amason, Islenzkar 13j65sögur og wfint3iri. 1. Leipzig 1862, 
s. 445 (citatet återfinns s. 431 f. i nyutgåvan Reykjavik 1954), S. Grundt-
vig, Gamle danske Minder i Folkemund. Folkewventyr, Folkeviser, 
Folkesagn og andre Rester af Fortidens Digtning og Tro, som de endnu 
leve i det danske Folks Erindring, samlede og udgivne. Ny Samling. Kjo-
benhavn 1857, s. 245 nr 408, där det heter: Naar en er bestjaalen og 
vil have Tyven opdaget, og han da gaar til en »klog» Mand og fortwller 
ham Sammenhxngen, da slaar den kloge Mand et Som i en Stolpe og siger : 
»Den forste, du nu moder i Morgen, der kun har eet Oge, det er Tyven; 
for nu har jag slaaet det andet Oje ud med Sommet.» Rivanders Exem-
pelbuch avser Z. Rivander, Der ander Theil Promptvarii exemplorum; 
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Darinnen viel Herrliche Schöne Historien Allerley Alten und newen 
Exempel .. . verfasset sind. Franckfurt am Mayn 1609, fol. 109r; arbetet 
utgör del två av A. Hondorff, Promptuarium exemplorum. Citatet lyder: 
Jtem / er hab niemands kem Aug aussgeschlagen wiewol ers einmal ver-
sucht f  es sey im aber nicht gelungen denn ob er wol durch den be-
schwerten Nagel auff das Auge so er auff einem Tisch gemahlet / ge-
schlagen i so sey doch das nichts gewesen I weil das geschriebene Aug 
nicht feucht sey worden. Citatet från J. Wierus, De praestigiis daemo-
num, & incantationibus ac ueneficiis Libri sex. Basileae 1583 avser hela 
texten i liber V, cap. V, spalt 521, som återfinns under rubriken Quo-
modo furi oculas excutiatur ; texten senare avtryck även i A. Jacoby, 
Weiteres zu dem Diebszauber Archiv XVI 122 ff. (i: Archiv fiir Religions-
wissenschaft. 21. 1922, s. 485-491), s. 485. 

Till 1619 års upplaga av M. Del Rio, Disqvisitionvm magicarvm libri 
sex har jag ej haft tillgång; i upplagan Lvgdvni 1608 återfinns citatet s. 
285 i avsnittet 13. Denna har coniecerat i stället för dejecerat. 

Slutligen nämner Mannhardt G. Fre/tag, Neue Bilder aus dem Leben 
des deutschen Volkes. Herausgegeben. Leipzig 1862; Johann Wilhelm 
Petersons (1649-1727) autobiografi avtrycks s. 223-232, varur Marmhardt 
brutit ur stöldberättelsen s. 223-228. Hertigen av Holstein med säte i 
Eutin var samtidigt biskop i Lilbeck (s. 226 not 1). Med »Einspärmer» 
avses »Berittener Söldner, welcher kein.en reisigen Knaben hatte. Die Ein-
spänner verrichteten im Frieden Dienste der Gensdarmen» (s. 226 not 2). 
Stöldberättelsen har efter Petersens levnadsteckning (1:a uppl. 1717, 
2:a 1719) även meddelats av A. Jacoby (a. a., s. 488-490). Detta sätt att 
ertappa och bestraffa tjuvar var även känt i Sverige, jfr A. Jacoby, Zu 
dem Diebszauber Archiv XVI 122 ff. (i: Archiv f är Religionswissenschaft. 
18. 1925, s. 585-587), s. 586 och Eva Wigström, Folktro ock sägner från 
skilda landskap (Folkdiktning. 3:e samlingen.). Upptecknade ock samlade. 
Stockholm 1898/1914 (Nyare bidrag till kännedom om de svenska lands-
målen ock svenskt folkliv. 8: 3), s. 302 nr 877. 

Berättelsen om Beatrik är med smärre uteslutningar hämtad ur Chr. 
Schneller, Märehen und Sagen aus Wälschtirol. Ein Beitrag zur deutschen 
Sagenkunde gesammelt. Innsbruck 1867, s. 207 under nr 7. Marmhardt 
återger ej det senare partiet s. 207 f., där det skildras, hur Beatrik fick 
lust att äta människokött och sände ut herden att skaffa sådant, osv. 

Fyndet vid Briesen är beskrivet i Rubehn, Aufdeckung eines Heiden-
grabes auf Abbau Briesen am Otowek-See (i: A1tpreussische Monatschrift. 
N. F. Der neuen Preussischen Provinzial-Blätter. Folge 4. Hrsg. von R. 
Reicke & E. Wichert. 5. 1868, s. 86-91). Fullständig titel på A. Bielen-
steins uppsats är Bericht -aber die Steinringe von Gross-Autz-Elisenhof 
und den Götzenberg am Sebersee (i: Magazin, hrsg. von der Lettisch-
Literärischen Gesellschaft. 13:3. 1866, s. 1-14); om Bielenstein, vars namn 
tidigare nämnts i samband med Mannhardts utgåva av De diis . , jfr 
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även J. von Hehn, Die lettisch-literärisehe Gesellschaft und das Letten-
tum. Königsberg (Pr.) & Berlin 1938 (Schriften der Albertus-Universität. 
Geisteswiss. Reihe 21.), särskilt s. 67-103. Bielenstein var Mannhardts 
medhjälpare vid insamlandet av uppgifter om seder vid sådd och skörd 
i Lettland. Han var under en lång följd av år ordförande i Lettisch-Li-
terärische Gesellschaft, i vars Magazin, 13:2, 1856, s. 73-76 en frågelista 
av Mannhardt upptagande 18 punkter avtrycktes under rubriken Bitte; 
svarsuppgifterna skulle sändas till pastor Bielenstein i Neu-Autz. I samma 
Magazin, 14: 1, 1868 anmälde A. Rutkowsky, s. 66-81, andra upplagan 
av Roggenwolf und Roggenhund. Senare delen av recensionen, s. 76 ff., 
omfattar ett avtryck av Mannhardts frågelista (25 punkter), och i an-
slutning härtill meddelades åter, att pastor Bielenstein förmedlade sva-
ren till Mannhardt. 

V 
Vad Mannhardt åsyftar med de Murrayska anmärkningarna till Skal-

holtsagan är dunkelt; möjligen avser han det bekanta stället i Kristni-
sagan, där det omtalas, att Leif Eriksson fann »Vinland hit göda» (Bis-
kupa sögur. 1. Kaupmannahöfn 1853, s. 20). Var detta Vinland var be-
läget har diskuterats, och bl. a. har H. Murray i arbetet Historical ae-
count of discoveries and travels in North America. 1. London 1829, s. 
5-36 fört fram den meningen, att Vinland skulle vara en del av Grön-
land. 

E. Haller har själv om de båda bilderna lämnat en redogörelse, Ger-
manenköpfe im K. Museum zu Berlin (i: Archäologische Zeitung. N. F. 
11. 1868. s. 46-52), och ett referat av hans föredrag och den efterföljande 
diskussionen lämnas ib. s. 21 f. 

VI 
Av detta brev finnas endast början och slutet i behåll. Det inledande 

partiet omfattar fyra sidor i oktav och slutet två. Den näst sista sidan 
har av Mannhardt försetts med siffran 4. 

VII 
Med Dr Montelius avses Oscar Montelius (1843-1921), sedermera riks-

antikvarie. 
Mannhardt är nu fullt sysselsatt med sitt stora arbete Wald- und Feld-

kulte. 1-2, varav det första bandet, Der Baumkultus der Germanen und 
ihrer Nachbarstärnme, Mythologische Untersuchungen, utkom i Berlin 
1875; det andra bandet, Antike Wald- und Feldkulte aus nordeuropäi-
scher tberlieferung erläutert, trycktes i Berlin 1877. Hans uttalande om 
hur det fransk-tyska kriget indirekt kom att underlätta hans material-
insamlingar stämmer väl överens med hans utsago i företalet till första 
delen av Wald- und Feldkulte, s. 
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Exkurs 

An die hohe Wissenschafts-, Geschichts- und Alterthumsakademie 
hieselbst. 

E. hohen Wissenschafts- Geschichts und Alterthurnsakademie er-
laubt sich Unterzeichneter in tiefster Ehrfurcht eine gehorsamste 
Bitte auszusprechen. 

Durch Neigung, Naturanlage und eigenthämlichen Lebensgang 
bin ich darauf gefärt die Erforschung des germanischen d. h. deut-
schen und skandinavischen Alterthums und zwar vorziiglich der reli-
giösen nberlieferungen unserer heidnischen Vorzeit als meinen Be-
ruf zu betrachten. Trotz mancher Hindernisse, die ein schwächli-
cher Körper und der Mangel pecuniären Vermögens mir entgegen-
stellten, habe ich mit Hingabe meiner ganzen Persönlichkeit und 
aller der geringen Mittel, die mir zur Verfiigung standen, mich der 
Aufgabe gewidmet, tiefer als es bisher geschehen, in das Ver-
ständniss des Glaubens unserer Vorväter einzudringen. Einige noch 
allzuschwache und unvollkommene Versuche meiner Feder sind ver-
öffentlicht; sie diirfen wenigstens ein Zeugniss meiner fortgesetzten 
Strebens ablegen und vielleicht auch soviel darthun, dass es mir 
Ernst war, bei neuem Zuwachs meiner Erkermtnisse alte Fehler 
vermeiden zu lerrien und mich zur Beschreitung eines neuen lang-
samer aber sicherer zum Ziele fährenden Weges tilchtig zu machen. 

Die eddische Mythologie gehört nicht allein wegen ihres ethi-
schen und rein menschlichen Gehaltes zu den kostbarsten Denk-
mälern der arischen Menschheit; sie ist fur die Wissenschaft der 
Kulturgeschichte auch darum von so einzigartiger Wichtigkeit, weil 
sie uns neben der indischen das einzige Beispiel einer rein indo-
europäischen Mythenwelt aufrollt; die Griechische ist zu sehr mit 
orientalischen Bestandtheilen durchwachsen, die römische von helle-
nischem Wesen iiberwuchert, die eranische durch religiöse Reform 
verdunkelt. Mit der lange noch nicht abgeschlossenen kritischen 
Durchforschung der altnordischen Mythologie ist jedoch noch lange 
nicht alles gethan; die diirftigen und of t nur andeutenden Reste 
des alten Glaubens in den Eddaliedern, Skaldengesängen und den 
Sögur bediirfen der Ergänzung und Erläuterung zunächst aus dem 

— 575551 Svenska Landsmål 1958 
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lebendigen Volksglauben Schwedens, Norwegens und Dänemarks 
selbst, der häufig uns reinere Formen der elerlieferung bewahrt, 
oft die Bruchstiicke ergänzt; sodann wird in weiterem Kreise die 
Volkstradition der siidgermanischen Stämme in Deutschland, den 
Niederlanden und England zu vergleichen sein. Das ist bisher we-
der in umfassendem Masse, noch in der richtigen Weise nach streng 
historisch-philologischer Methode geschehen, wie grosser Dank auch 
dem Bienenfleisse der bisherigen Sammler und Forscher auf die-
sem Gebiete gebiihrt. Um jedoch die germanische Mythenforschung 
zum Range einer Wissenschaft zu erheben, um indoeuropäisches 
Urgut, gemeingermanische, slawogermanische, deutsche und skan-
dinax-ische Formen, Heidnisches und Christliches usw. sicher schei-
den zu lernen, bedarf es der Innehaltung des nämlichen Weges, 
den die hohe Wissenschaftsakademie fur die sachlichen Alterthilmer 
mit so lohnendem Erfolge einhält. Von der breiteren Grundlage des 
heutigen Volksglaubens ausgehend muss man bestimmte Vberlief e-
rungen consequent von Landschaft zu Landschaft bis auf die letzte 
Grenze ihrer ethnographischen Verbreitung verfolgen und von dort 
aus riickwärts in festen chronologischen Zeugnissen so weit als mög-
lich zum Alterthum hinaufsteigen. 

Der Plan eines solchen Unternehmens, eines Quellenschatzes der 
germanischen Volksiiberlieferung und zwar zunächst der Sammlung 
des mythischen Feld- und Ackerbrauchs hat die Zustimmung der 
Berliner und Wiener Akademien der Wissenschaften gefunden. Der 
Beginn seiner Ausfiihrung hat gezeigt, dass auf diese Weise in der 
That (ganz ähnlich wie bei den in Ehstland und Finnland neuer-
dings gesammelten epischen Liedern) das ganze und volle Gewebe 
uralter mythischer tberlieferung allmählich zu Tage kommt und 
mehrere Fäden dulden schon sichere Ankniipfung an skandinavi-
sche Sitte und Sage der Neuzeit sowohl, wie der alten heidnischen 
Aufzeichnungen. 

Den nämlichen Plan sammt einer Probe meiner ersten Ergeb-
nisse bin ich so frei der hohen Wissenschafts- Geschichte- und Al-
terthumsakademie zur hochgeneigten Priifung erfurchtsvoll zu un-
terbreiten. Da die skandinavische Vberlieferung von allen germa-
nischen die öberaus wichtigste ist, weil ihr allein unmittelbar heid-
nische Quellen zur Vergleichung an die Seite treten und die des- 
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halb hier besonders eine ausgedehnte und erfolgreiche Nachfor-
schung nicht allein mit allen Kräf ten zu erstreben scheint, sondem 
auch wirklich fruchtbare Ergebnisse verspricht, so wage ich (in der 
Hoffnung, dass E. hohe Akademie sich von der Bedeutung der Sa-
che und von der Besonnenheit der Ausfiihrung meinerseits werde 
iiberzeugen können) die ehrfurchtsvolle aber warme Bitte um hoch-
geneigte Förderung meines Unternehmens auszusprechen. Ohne den 
Beschlössen und Vorschlägen E. hohen Akademie vorzugreifen ge-
statte ich mir meine Propositionen in nachstehendes Gesuch zu 
kleiden: 

E. hohe Akademie wolle hochgeneigtest Keinek Excellenz dem 
Herrn Minister des Unterrichts empfehlen, meine beifolgenden Fragen, 
die im nächsten Monat an alle Schullehrerseminarien versandt werden 
sonen, durch die Directoren dieser Anstalten den Zöglingen zur 
Beantwortung in die Ferien mitgeben zu lassen. 

E. hohe Akademie wolle die Geneigtheit haben, eine kurze Emp-
fehlung meines Unternehmens zu erlassen, mit der Erlaubniss, die-
selbe bei dem sofort nach den Erfahrungen mein er Reise zu ver-
anstaltenden rewidierten Neudrucke der Fragen abdrucken zu diir-
f en. 

E. hohe Akademie wolle hochgeneigtest gestatten, dass als 
Zentralpunkt för die Einsendung der Fragebeantwortung das k. 
Reichsmuseum genannt werde. 

Indem ich die Erffillung meiner ergebensten Bitte vertrauens-
von dem Ermessen der Mitglieder E. hohen Akademie anheim-
stelle, habe ich die Ehre mich zu zeichnen 

Dero ergebenster 
Dr Wilhelm Marmhardt 

Stockholm 18 1167 Privatdocent der Berliner Universität 
Adresse — der Zeit Danzig. 

På utsidan: 
An die hohe Wissenschafts-, Geschichts- 
und Alterthumsakademie 
hieselbst. 
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Lettres de Wilhelm Mannhardt adresse'es å Hans Hildebrand, pub-
li4s avec une introduction et des commentaires par OLOPH ODENIUS, 

Stockholm. 

Lors du classement cl6finitif dans les archives de l'Acad6mie des Hel-
les Lettres de la correspondance de Hans Hildebrand on a trouv6 sept 
lettres au total de la main de Wilhelm Mannhardt, lesquelles complåtent 
d'une fagon pr6cieuse nos connaissances sur les relations scientifiques de 
ce dernier avec la Suåde. Au centre de la correspondance, qui, å une ex-
ception prås — å savoir une lettre datant de 1874 — comprend les an-
n6es 1867-1868, nous trouvons Pinventaire des us et coutumes concernant 
les semailles et les moissons 6tabli par Mannhardt. Dans ces lettres on 
peut le suivre dans ses efforts d'6tablir des relations de nature å l'aider 
dans son oeuvre. Au d6but de l'automne de 1867 il avait co propos vi-
sit6 la Suåde. C'est avant tout par Pinterm6diaire du dialectologue Johan 
Ernst Rietz qu'il put se mettre en contact avec Bror Emil Hildebrand 
qui å cette 6poque-lå occupait une position de premier plan dans la vie 
culturelle de la Suåde, mais c'est pourtant plutöt son fils — son succes-
seur au poste de conservateur en chef des antiquit6s du royaume — qui 
aida Mannhardt å r6unir les r6ponses obtenues dans Penquete su6doise. 
Celle-ci parut en trois 6ditions (Malmö, 1867 et 1868, Stockholm, 1874), 
dont la premiåre ainsi que la demande adress6e å l'Acad6mie des Bellas 
Lettres par Mannhardt pour obtenir une recommendation, semblent avoir 
6t6 inconnues jusqu'ini. 

Les lettres sont suivies d'un commentaire qui, en premier lieu, com-
prend diverses notices biographiques et bibliographiques. 



Slutljudande m i stället för äldre n i fornsvenskan 
och i uppsvenska dialekter 

AV SIGURD FRIES 

1 

I Altschwedische grammatik (§ 277, anm. 3) påpekar Adolf Noreen, 
att -um, -om i fornsvenskan stundom förekommer i slutljud i stället 
för -un, -on. Som exempel nämner han bl. a. ur Västmannalagen 
Pwssom i st. f. väntat Pmsson (2 ggr), ur Dalalagen Pwasum i st. f. 
Pwssun (10 ggr), ur Bjärköarätten 0/hum och orum i st. f. oghun 
och orun, ur Susos Gudeliga snilles väckare oghom i st. f. oghon. 
Förekomsten av m i stället för n i dessa ord karakteriserar Noreen 
som »rätselhaft» och hänvisar till litteratur, där frågan tidigare har 
behandlats. 

För de åsikter, som där framföras, kommer jag i det följande 
(s. 165 f.) att redogöra. Nu närmast följer en förteckning över de ord, 
i vilka slutljudande -un, -on i fornsvenska handskrifter återgivas med 
-um, -om.1  Det gäller i första hand en grupp pronomina och räkne-
ord, som i nom. sg. fem. och nom., ack. pl. neutr. ha kunnat ändas 
på -un (annar, bair, hvar, nokor, vnni, var, kengin)2, samt vidare 
några substantiv på fsv. -un, -on, t. ex. morghun m. och nom., ack. 
pl. av ogha och ora n. (chun, orun). 

1  Jag har excerperat Söderwalls Ordbok öfver svenska medeltidsspråket 
(även de otryckta samlingarna till supplementet) samt glossarierna till Samling 
af Sweriges gamla lagar, utg. af  H. S. Collin cch C. J. Schlyter. 1-12. Då det 
visat sig lämpligt att särskilt undersöka texter från Dalarna, Västmanland 
och Gästrikland, har jag excerperat dels diplom från dessa landskap i Diplo-
matariurn Dalekarlicum, utg. af  G. Kröningssvärd och J. Lid6n (förkortat 
Dipl. Dalek.) fram till år 1500, dels Arboga stads tänkebok, utg. av E. Noreen 
och T. Wennström (SFSS 53) för tiden 1451-60, dels slutligen Gävle stads 
tänkebok, utg. av P. Elfstrand (i: Från Gästrikland 1955) för tiden 1573-1600. 

2  Om ändelsen -un i dessa ord, dess förekomst och ursprung, se Valter 
Jansson i Kungl. Hum. Vet.-samf. i Upps. årsbok 1952, s. 186 ff. 
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Av nyssnämnda ords former på -um, -om i nom. sg. fem. och 
nom., ack. pl. neutr. i tryckta utgåvor äro i några fall nasalen i 
själva verket förkortad i handskriften utan att detta har markerats 
i utgåvan. Detta gäller androm i Registrum Ecclesim Aboensis, ss. 
434, 546, bathum i ett diplom från 1428 12/3, tryckt i Silfverstolpes 
utgåva av Vadstena klosters jordebok, s. 211, samt Thessom i ett 
diplom från 1409 1/5  (SDns 2, s. 102). Några gånger har den förkortade 
slutnasalen likaså återgivits med m, men detta m:s karaktär av upp-
löst förkortning har dock särskilt betecknats, nämligen t. ex. i and-
rom diwr Schacktavelslek v. 175 (SFSS 25, s. 205), twssom forn-
ampda godzen 1401 7/4  (SDns 1, s. 31), thassom gotz 1402 23/1  (SDns 
1, s. 97), och thassom for:da jord 1407 10/8  (SDns 1, s. 668). Dessa 
former, som alla återfinnas i Söderwalls ordbok, kunna givetvis icke 
åberopas i det följande. De borde väl rätteligen skrivas andron, 
bathun, thasson osv. I följande ord är emellertid m i -um, -om ut-
skrivet i handskriften.1  

A. Pronomina 
annar 

nokom androm skal (ack. pl. neutr.)2  orig.-dipl. 1479 St. Skedvi 
(Dipl. Dalek. nr 128).3  

i androm, land (ack. pl. neutr.) Stadgar för S:t Görans Gille på 
Kopparberget4  i hs från »senare hälften af 1400-talet» (Klemming i 
Småstycken på fornsvenska. Ser. 1. s. 110). 

Då den första gruppen av nedan redovisade ord, omfattande pronomina, 
är av särskilt intresse, har jag, om det varit möjligt, kontrollerat beläggen i 
hss. I ett par fall synes dock hs vara förkommen, vilket anmärkes efter be-
lägget. Belägg ur de noggrant utgivna landskapslagarna och Treghbolagh har 
jag dock ej ansett nödvändigt att kontrollera. 

2  I samma mening användes även annor skjul i ack. pl. 
3  Diplomet ingick i Kröningssvärds egen samling, som numera tillhör Riks-

arkivet. Just detta brev saknas dock på RA. 
4  Läst efter fotografi av hs i A. Etzler, Sancte Örjans Gille (i: Med hammare 

och fackla 3. 1931). Såväl Klemming (Småstycken på fsv., s. 104) som Etzler 
(a. a., s. in) läsa i androm landom, men i Dipl. Dalek. (nr 58) står i androm 
land. Det synes mig fullt klart, att den senare läsningen är den riktiga. d i 
land avslutas visserligen med en krok ned åt vänster. Men så har skrivaren 
ofta avslutat sista bokstaven i ord. Sålunda är d i pund och skuld skrivna på 
exakt samma sätt som d i land. F. ö. väntar man ack. och ej dat.: Jtem ur 
th,et swa, at nogor gillesbrodher korme ta andra steedher heller i androm land . . . 
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hvar 
Hwarium synin (nom. sg. fem.) VmL' (Bygninga balkwr 17. 3). 

Endast hs D ( = B 55) har Hwarium (av Schlyter karakteriserat 
som »Male»). De båda andra hss (B och C = B 57 och B 56) ha 
Hwaricrn. 

huariom tolft (nom. sg. fem.) Troghbolagh i redaktionen för mel-
lersta tredingen (B. Lundberg, Troghbolagh, s. 32. Ups. 1952). I den 
andra bevarade texten av denna redaktion förekommer även huariom. 
I redaktionen för Hammars treding är slutkonsonanten förkortad. 
(Lundberg, a. a., s. 23, skriver hwariom.) 

nokor 
nogrom gerningh (nom. sg. fem.) 1355 24/2  Magnus Erikssons för-

nyade privilegier för bergsmännen på Norberg, avskr. 1523-29 (RA 
Riksregistratur för 1523-29, fol. 298; jfr äv. Dipl. Dalek. nr 23). 

nokom androm skal (ack. pl. neutr.) orig.-dipl. 1479 St. Skedvi 
(Dipl. Dalek. nr 128).2  

n,ogrom tweclrekth (nom. sg. fem.) Stadgar för S:t Görans Gille på 
Kopparberget i hs från senare hälften av 1400-talet. (Se ovan under 
annar.) 

wldher oc naplika nakrom sy swa om alter arm wilde mik alska 
(nom. sg. fem.) Suso (SFSS 18, s. 87). 

Inni 
passom mal (nom. pl. neutr.) VmL (Konongs balkar 1 pr.). Hs C 
( = B 56) har Thasse. 

Skar siPan lansman boPcalla op om annur mal. an, Pa880M som 
fyr aro sagP (ack. pl. neutr.) VmL (Dingmala balkser 5). Hs C 
( = B 56) har Passon. 

fore Passom mal (ack. pl. neutr.) VmL (Kristno balkber 12. 2). 
Schlyter anmärker, att m i P33880M är skadat i hs B ( = B 57). Hss 
C och D ( = B 56 och B55) ha pesson, hs E ( = Bio) från slutet 
av 1300-talet har Passe. 

ibassum klucka (nom. sg. fem.) DM (Kristnu balker 5. 6). 

= Västmannalagen. 
2  Jfr ovan s. 150, not 3. 
3  = Dalalagen. 
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Pwssum kuna (nom. sg. fem.) DL (Kristna balker 11). 
ibwssum bot (nom. sg. fem.) DL (Manhxlgis balkir 13). 
Pmssum sac (nom. sg. fem.) DL (Manhwlgis balkir 19). 
pwssum maal (nom. pl. neutr.) DL (Kunungs ezore 1 pr.). 
Awssum xru hwlgh, hion (nom. pl. neutr.) DL (Gipninga balkir 2). 
Awssum lagh (nom. pl. neutr.) DL (Gipninga balkir 11 pr.). 
fin i Pmssum mal (ack. pl. neutr.) DL (Dingh balkir 1. 1). 
Awssum lagh (ack. pl. neutr.) DL (Dingh balkir 11). 
Pwssum for/al (ack. pl. neutr.) DL (Dingh balkir 13 pr.). 
thessom jordha goozi (ack. pl. neutr.) översättning av dipl. 1304 

32/„ Nyköping i RA (SD 2, s. 433). 
tessom land (ack. pl. neutr.) översättning av dipl. 1343 22/„ Var- 

berg i KB Cod. Chart. D 2, fol. 262 (SD 5, s. 230). 
Ok wr thffissom som ar fatikdomsins dygdh (nom. sg. fem.) Bona- 

venturas betraktelser (SFSS 15, s. 129). 

var 
worom jnseglw (ack. pl. neutr.) dipl. 1431 12/„ Västerås i vidi-

mation 1480 22/7  (Dipl. Dalek. nr 80).2  
thy kan nw jnghen wara swwl I thz mr alt warom synda geel (nom. 

pl. neutr.) Schacktavelslek v. 2025-26 (SFSS 25, s. 266). syndagiwld 
= 'syndastraff'. Verserna finnas blott i Cod. Askabyensis ( = Cod. 
AM 191), ej i Fru Elins bok ( = Cod. Holm. D 3). Detsamma gäller 
v. 175, som i SFSS 25, s. 205, återges: som androm diwr slaar nidher 
fil marka. Jfr ovan, s. 150. 

Hielp nw gudh och waarom f fru I nw skelias rikensens raadh i tw (nom. 
sg. fem.) Sturekrönikorna v. 1849-50 (SFSS 17. 3, ss. 64, 238). Av 
de betydligt senare handskrifterna3, som innehålla detta parti, ha 
Cod. Rålamb nr 22 (KB) wara fru, Cod. Holm. D 8 wååra fru Cod. 
Holm. D 15 wår fruu och Cod. Ups. E 1 wåra fru. 

1  I diplomatariet står gu,oz. 
2  Vidimationen uppgives av Kröningssvärd tillhöra Skara gymnasiebibliotek. 

Den har dock ej påträffats vid Riksarkivets inventeringar. En avskrift finns 
i L. F. Rääfs Diplomatarium 3 (hs i RA). Belägget skrives där på samma sätt 
som i Dipl. Dalek., men ej heller Rääf anger förkortningar. 

3  Se K. Hagnell, Sturekrönikan 1452-1496, s. 19 if. 
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xngin 
En sten giffs angora wizord (nom. pl. neutr.) VmL (Bygninga hal-

kr 18 pr.). Endast hs B ( = B57) har ngom, hss C och D ( = B56 
och B 55) ha rangera. Den språkligt riktigare konstruktionen Enum 
sten,e gifts rangon wizord har hs D. Ordet wizorP är i regel plurale 
tantum. (Se Siljestrand, Ordböjningen i Västmannalagen 1, s. 63, 
där även predikatets singularform kommenteras.) 

jak kan mik brarga ingom leedh (ack. sg. fem.?) Schacktavelslek v. 
408 (SFSS 25, s. 213). Så i Cod. Askabyensis ( = Cod. AM 191). 
I Fru Elins bok ( = Cod. Holm. D 3): iak kan mik bergha inghom 
leedh. (Om formen se nästa belägg.) 

modher willen j engom lundh I thz wrinde sija nagor stwndh (ack. sg. 
fem.?) Schacktavelslek v. 527-8 (SFSS 25, s. 217). Så i Cod. AM 191. 
I Cod. Holm. D 3: ... dher wili ingen lundh!.rende sraia nayor 
stundh. För att ingom leedh (se föreg. belägg) och engom lundh skola 
kunna uppfattas som ack.-former, måste man räkna med att nom.-
formen wngon, > ramgom har trängt in i ack. sg. Detta är, ehuru 
möjligt, dock kanske mindre tilltalande, då det här gäller två ad-
verbiella uttryck, i vilka ack.-formen bör ha kunnat bevaras (jfr 
nsv. ingalunda). Söderwall redovisar så gott som endast belägg med 
ack. sg. av adj., räkneord och pron. framför ledh (t. ex. rangaledh), 
men han anför såväl ranga lund (ack. sg.) som rangum lundum (dat. 
pl.) och säger om Schacktavelsleks engom lundh »i rimsl. för engom 
lundhom». 

B. Substantiv 
aptan 

om sancte katerin aptom Arboga stads tänkebok 1460 (SFSS 53. 
1, s. 136). 

morghon 
badhe om qurald oc om morghom Läke- och örteböcker (SFSS 26, 

ss. 4, 10). 
forst om daghen, oc om morgommen Läke- och örteböcker (SFSS 

26, ss. 137, 151). 
morgom middag ok at qwralle Schacktavelslek v. 2518 (SFSS 25, 

ss. 282, 312). 
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egha 
Wwrixer manz baPin oghum ut stwghin Bjärköarätten 14 pr. Finns 

blott i hs A ( = Cod. Holm. B 58). 
thera likamliko oghom (nom. pl.), siin oghom (ack. pl.), the oghom 

(nom. pl.), oghom (ack. pl.), oghom (nom. pl.) Sv. medeltids-postilla 
2 (SFSS 23. 2, ss. 113, 188, 207, 222, 240 under jämförelse med 
ss. 270, 271, 273). 

min likamlika oghom (nom. pl.) Suso (SFSS 18, ss. 276, 472). 

era 
orum mistm han fore halmark Bjärköarätten 11 pr. Så i hs A 

( = Cod. Holm. B 58). I hs B ( = Cod. Holm. B 53) saknas detta 
parti. I hs C ( = C 16 i UUB) står orun af skwras fori half mark. 
Härav är blott fskwra helt läsbart. Se Liedgren i Språkvet. sällsk. 
i Upps. förhand'. 1937-39, s. 54, samt fotografi, s. 37. 

Miin orom (nom. pl.) Heliga Birgittas uppenbarelser (SFSS 14. 4, 
ss. 432, 530). 

thera orom (ack. pl.) Sv. medeltids-postilla -2 (SFSS 23. 2, s. 205). 
siin orom (ack. pl.) Suso (SFSS 18, s. 253). 

Det är inte ovanligt, att i våra medeltida handskrifter genom 
skrivfel ett m står för ett n och tvärtom ett n för m.1  De båda 
bokstäverna skiljas ju åt blott genom antalet staplar. Särskilt lätt 
ha dylika fel kunnat uppstå intill ett u, alltså t. ex. i ändelserna 
-un, -um. Med hänsyn härtill kunde man kanske göra gällande, att 
förekomsten av ord med -um, -om i stället för väntat -un, -on icke 
berodde på att orden i fråga verkligen uttalades med slutljudande 
m utan att de enbart vore att betrakta som onöjaktiga skrivningar. 
Mot ett sådant antagande talar dels det förhållandet, att belägg med 
m i stället för n påträffas särskilt ofta i vissa urkunder, t. ex. Dala-
lagen och Västmannalagen, dels och framför allt förekomsten i nu-
tida dialekter av ord och böjningsformer på -um, -om (-sm), vilkas 
slutljud kunna föras tillbaka på äldre -un, -on. 

2 
I nutida dialekter finnas feminina former på -um, -om (-sm) av 

vissa pronomina inom ett område, bestående av Dalabergslagen med 
1 Jfr t. ex. Emil Olson, östgötalagens ljudlära § 29. 4 med anm. 
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angränsande delar av Dalmålsområdet samt sydvästra hälften av 
Gästrikland. Av följande pronomina ha dylika former upptecknats 
i här angivna socknar.1  

vår 
Dalmålsområdet: sydvästra delen av Gagnef samt Bjursås 

(varm). 
Dalabergslagen: Enviken, Svärdsjö, Sundborn, Torsång, St. 

Tuna (vår8m), Gustafs (värm, va råm, äv. varumi, t. ex. vår8mi dötär), 
Silvberg, St. Skedvi, Säter (varem), Hedemora, Folkärna (varåm), 
By (varm, äv va rums), Grangärde, Söderbärke (varm). 

Gästrikland: österfämebo (vår8m), Hedesunda (vårum), Årsunda 
(våm/n, -åm), Torsåker, Ovansjö (våråm, varom), Järbo (varåm). 

Cr 

Dalmålsområdet: sydöstra delen av Gagnef samt Bjursås (rem). 
Dalabergslagen: Enviken, Svärdsjö, Sundbom, Torsång, St. 

Tuna (årsm), Gustafs (ert«, eråm), Silvberg, Säter, St. Skedvi (årsm), 
Hedemora, Follarna (råm), By, Grangärde, Söderbärke (rum). 

Gästrikland: österfärnebo (rum), Hedesunda (eddrum), Årsunda 
(rum), Torsåker (re/ra), Ovansjö (råm, åråm, äddråm), Järbo 
(eddråm). 

De här anförda formerna av pronomina vår och er synas kunna 
användas såväl självständigt som förenat med ett huvudord. (Från 
St. Skedvi uppges dock, att ärm blott förekommer självständigt.) 
Från flera av de nämnda socknarna äro även antecknade singulara 
femininformer, som äro identiska med (dvs, lånade från) mask. sg., 
vånn, våran, eran ersn, m. m. 1 några socknar finnas vid sidan av 
vår8m, erum även andra speciella femininformer (St. Tuna: vara, era; 
Torsång, St. Skedvi: era). Se härom nedan, s. 160. 

någon 
Dalmålsområdet: Bjursås (nerum). 
1  Materialet är hämtat ut Landsmålsarkivets i Uppsala samlingar samt ur 

följ. tryckt litt.: Levander, Dalmålet 2, s. 212 ff., Magnevill, Bjursåsmålets 
ordförråd (Sv. lm. B. 10), och E. Lindkvist, Om Gästriklands folkmål, s. 77 
(i: Från Gästrikland 1942). Värdefulla detaljuppgifter har jag fått av Ingvar 
Norman, Säter. 
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Dalabergslagen: St. Tuna, Silvberg, Säter (nårsm), Hedemora 
(nåråm), By, Söderbärke (nårsm). 

Gästrikland: Årsunda (nårum), Torsåker (nåråm). 
Från Bjursås, St. Tuna, Silvberg, Säter och Hedemora finns, vid 

sidan av här anförda former, upptecknad en kortare form, nå, nå. 
I Bjursås uppges nå användas förenat, nå rum självständigt. Samma 
fördelning råder i Säter, men en fras som ja, nårsm kö hö ja nög 
sitt havvi tåkka å 'ja, någon enstaka ko har jag nog sett ha sådana 
(t. ex. horn) också' visar, att nårsm även kan användas förenat, 
men då starkt betonat. En sådan regel: nå?" o. dyl. i tryckstark 
ställning, dvs. i huvudsak självständigt, nå, nä trycksvagt, torde 
gälla även i övriga socknar med dubbelform. Uppgift härom saknas 
dock. 

ingen 
Dalabergslagen: Silvberg, Säter (ingum), Hedemora (ingåm), By 

(ingum). 
Gästrikland: Torsåker (ingåm). 
Från Silvberg, Säter och Hedemora finns även formen inga an-

tecknad. I Säter uppges ingum kunna användas dels självständigt, 
dels någon gång förenat, men då försett med starkt tryck, t. ex. 
ingum jänta ha full villa hö enar 'ingen (enda) flicka har väl velat 
ha den där'. 

annan 
Dalmålsområdet: sydöstra delen av Gagnef (ärum), Bjursås 

(ärum, andrum). 
Dalabergslagen: Enviken (ärm), Svärdsjö, St. Tuna, Gustafs, 

Silvberg, Säter (andrum), Husby (anrsm), Hedemora (andråm, and-
rum), By (tiram, andrum). 

Gästrikland: Årsunda, Torsåker, Ovansjö, Högbo (andråm), 
Järbo (åråm, andråm). 

I betydligt större utsträckning än av någon och ingen synas av 
annan femininformer på -um, -om nyttjas såväl 'förenade som själv-
ständiga. 

I äldre bröllopsdikter från Dalabergslagen och Gästrikland finnas 
följande belägg på former av här anförd typ. I en dikt vid ett 
bröllop 1723 i Lumsviken, Sundborns sn, uttalas en önskan till brud- 
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paret, att glädjen skall räckia ner tä erom stora tå.' Stora-Tuna-mål 
torde en dikt från 1733 innehålla. I den finner man Tein döttra eroms.2  
Till ett bröllop i Falun 1751 har en dikt skrivits, som läggs i mun-
nen på en gruvdräng. I den står bl. a. Erom Kulla.3  Från ett bröl-
lop i Gävle 1676 finns en dikt »aff Bonden Coridon». Den innehåller 
femininformen äddrom (äddrom Bru).4  

3 

Ett annat exempel på utbyte av slutljudande n mot m har ob-
serverats.5  I Övertjurbo, Simtuna och Torstuna hdr — alltså på 
båda sidor om gränsen mellan Västmanland och Uppland — ändas 
en del bärnamn av typen lingon på m. Följande belägg finnas: 

Västmanland. övertjurbo hd: j5fråm 'hjortron', smultråm (Mö-
klinta sn), mjigån mjiikim 'mjölon' (Kumla sn). 

Uppland. Simtuna hd: hållåm 'hallon' (Enåkers, Norrby, Altuna 
snr), lingåm (Enåkers sn), smultråm (Altuna sn), svårcim 'odon' (Norrby, 
Tärna snr), trånjåm 'tranbär' (Norrby, Altuna snr). Torstuna hd: 
hållåm, lingåm, smultråm, trånjåm (Torstuna sn). Dessutom finns 
upptecknat från »Södra Fjärdhundraland»5  jofråm, smultråm, svålåm. 

Man kunde vänta att finna former med m av dessa bärnamn även 
inom de områden, där ovannämnda pronomina i fem. sg. ändas på 
m, nämligen i Dalabergslagen med angränsande delar av dalmåls-
området och i sydvästra hälften av Gästrikland. Det förefaller emel-
lertid, som om bärnamnen i dessa trakter av gammalt icke ha än-
dats på -on utan i stället utgjorts av sammansättningar med bär 
i senare leden. Det heter i regel i Dalabergslagen och Gästrikland 

1  Hesselman, Bröllopsdikter på dialekt från 1600- och 1700-talen (Nordiska 
texter och undersökningar. 10), s. 131. 

2  Hesselman, a. a., s. 216. 
3  Hesselman, a. a., s. 350. 
4  Hesselman, a. a., s. 16. 
5  Schagerström, Om bär- och fruktnamn på -on, s. 8 (i: Redogörelse för 

Allmänna läroverken i Upsala, Norrtelje och Enköping samt pedagogiken i 
öregrund under läsåret 1883-84. Ups. 1884), och Isaacssoia, Om södra Fjärd-
hundralands folkmål, s. 70 (Sv. Lm. B. 21). 

Med S. Fjärdhundraland avses i regel Simtuna och Torstuna hdr samt 
Huddunge sn i Våla hd. (Se Isaacsson, a. a., s. 14.) — Schagerstrbm, a. s., upp-
ger äv. syskån el. oyokåm, 'syskon' fr. Fjärdh. o. Ö. Västm. 
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lin(g)bär, smulterbär (i Dalabergslagen oftast smultra), tran(u)bär 
o. dyl. Då man i uppteckningar från detta område stundom finner 
bärnamn på -on, torde dessa böra bedömas som tämligen sent in-
komna i ifrågavarande dialekter. Inom dalmålsområdet saknas helt 
bärnamn på -on. Detsamma synes gälla hela Norrland' utom möj-
ligen längst i söder, där on-formerna dock knappast kunna vara 
gamla. 

4 

Det är uppenbart, att de nu redovisade dialektbeläggen på -um, 
-om (-sm) kunna sammanställas med åtskilliga av de fornsvenska 
exemplen på -um, -om för väntat -un, -on. Redan Levander och 
Envall ha jämfört Dalalagens nom. sg. fem. Awssum med södra 
Dalarnas femininum sg. vår8m m. m. utan att dock närmare kom-
mentera formerna.2  Fornsvenska exempel på pronomina med -um, 
-om i nom. sg. fem. och nom., ack. pl. neutr. förekomma bl. a. i 
Västmannalagen, Dalalagen, Privilegier för bergsmännen på Norberg, 
Stadgar för S:t Görans Gille på Kopparberget, diplom från St. Skedvi 
och Västerås samt i Troghbolagh, den medeltida stadgan för Trögds 
hd i Uppland. Alla dessa källor tillhöra ett väl slutet språkgeogra-
fiskt område: sydvästra Uppland, delar (sannolikt östliga) av Väst-
manland och Dalabergslagen.3  I de partier av Arboga stads tänke-
bok och Gävle stads tänkebok, som jag har gått igenom (se ovan, 
s. 149, not 1), har jag förgäves sökt efter former av detta slag. Må-
hända ha de aldrig hört hemma i Arboga och Gävle, eller ha tänke-
böckernas skrivare, som väl för övrigt ingalunda alltid ha varit in-
födda Arboga- eller Gävlebor, undvikit dylika provinsialismer.4  

1  Se t. ex. kartorna 3-8 i Dahlstedt, Det svenska Vilhelminamålet. 1. 
2  Levander, Dalmålet 1, s. 5, Envall, Dala-Bergslagsmålet, s. 20. 

Envall visar (a. a., s. 21), »att Dalalagens ursprungsort icke kan vara 
övre Dalarna utan Bergslagen». Att Västmannalagen bör ha tillkommit i de 
sydöstliga slättbygderna av det nuvarande Västmanland är rimligt. Det är att 
märka, att Noraskog under medeltiden hörde till Närke och Skinnskattebergs 
och Norbergs bergslager till Dalarna. Om språket i hs C ( = Cod. Holm. B 56) 
se Beckman i Stud. i outgivna fsv. has, s. 94 if. (SFSS 44). 

4 1 Arboga stads tänkebok står visserligen om Bancte katerin aptom (se ovan, 
s. 153), men -om i aptom beror väl snarast på felskrivning, påverkan från det 
strax innan skrivna om. 
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Genom att sammanställa de fornsvenska beläggen från här nämnda 
område med den utbredning, som de nutida dialektformerna av ty-
perna grym 'vår' och lingåm 'lingon' uppvisa, få vi ett område, 
inom vilket ord på äldre -un, -on vanligen ändas på -um, -om, be-
stående av Dalabergslagen med angränsande delar av dalmålsom-
rådet, sydvästra hälften av Gästrikland, östliga delar av Västman-
land samt västra Uppland. Sannolikt har tendensen att byta ut n 
mot m först gjort sig gällande i slättbygderna närmast norr om 
Mälaren och därifrån spritt sig mot nordväst över hela Dalabergs-
lagen och norrut in i Gästrikland.' 

Möjligt är ju emellertid, att området, inom vilket -un, -on har 
kunnat utbytas mot -um, -om, tidigare har varit större. En före-
teelsens absoluta yttergräns kan dock på vissa håll dragas. I trak-
ter, där den gamla ändelsen -un, -on i ifrågavarande pronomina 
och räkneord antingen är helt bevarad eller lätt påvisbar, kan ju 
inte utbytet av -un, -on mot -um, -om ha ägt rum. Inom dalmåls-
området — bortsett från de nedre socknarna — ha dessa ord i 
nom. sg. fem, former, som klart visa, att de gå direkt tillbaka på 
en fornspråklig form på -un, -on, t. ex. Ovansiljan: iggg-4, 
-0, -ö, Boda-Rättvik: iggo, Västerdalarna: igggo (Lima-Transtrand), 
iggo (Järna-Malung), igo (Nås).2  I äldre Roslagsmål har man av 
dessa ord haft en femininform i sg. på -å ( < -on). I Vätömålet har 
man sålunda skilt mellan t. ex. mask. sg. vårän eller vunn, 'vår', 
ädren 'er', iggun 'ingen' och fem. sg. arå, drå, iggå.2  I två bröl-
lopsdikter från 1695, den ena lagd i munnen på ett par bönder 
från Räfsnäs i Rådmansö sn, den andra återgivande målet på Norr-
öra i Blidö sn4, står t. ex. ingå grand (51: 20, 57: 8), ingå nöd (53: 2), 
ingå padda (53: 17) men ingan, utwäger (53: 9), någån bulla (52: 10). 

1  En språklig novation med i huvudsak samma utbredning är formen själk 
(även säl/c) 'sälg'. Den förekommer i Dalabergslagen jämte de sydligare dal-
målssocknarna, i västra Gästrikland, norra delarna av det centrala Västman-
land samt enl. en gammal uppteckning även i S. Fjärdhundraland. Några ä. 
och y. nsv. belägg dels bestyrka formens förekomst i västra Uppland, dels 
tyda på att den har hört hemma även i Västeråstrakten. (Se S. Fries, Stud. 
över nord. trädnamn, ss. 115 ff., 177 ff. och karta 10.) 

2  Se Levander, Dalmålet 2, s. 215 ff. samt s. 68. 
3  Se Schagerström, Vätömålet, s. 65 f. (Sv. Lm. II. 4.) 
4  Hesselman, Bröllopsdikter på dialekt, s. 51 ff. 
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I två andra dikter, skrivna till bröllop i Stockholm 1695 och 16971, 
finner man je andrå Toka 'en annan toka' (48: 13), häddrå unga Bru 
'er unga brud' (50: 3), i häddrå ra 'i er rad, tillsammans med er' 
(67: 4), Kiersti wårå 'vår Kerstin' (47: 19) men wån bästa Kiöpman 
(67: 9). Jfr härmed Kökarsmålets fem. sg. vurruii, 'vår', edrufz, 'er', 
an,ruii, 'annan', igguil 'ingen' (med kvarstående n) men mask. sg. 
vålla , -01 och det Åboländska Pargasmålets 
fem. sg. vårån, idrån, anndrån, igggån men mask. sg. vånn, idan, 
annar, igggin, -an.2  

Mellan Dalmålsområdets övre socknar och södra Roslagen, där n 
i -un, -on alltså uppenbarligen ej har utbytts mot m faller dels det 
ovan skisserade området med utbyte av -un, -on mot -um, -om, dels 
stora regioner, inom vilka den fsv. formen i nom. sg. fem. har er-
satts antingen av den gamla ackusativformen i singularis (t. ex. 
våra)3  eller av ordets maskulina form (t. ex. vånn). Det finns där-
för en teoretisk möjlighet, att även i sistnämnda trakter t. ex. ett 
fsv. varon (nom. sg. fem.) 'vår' har ersatts av en form varom, vars 
tidigare existens på grund av nyssnämnda förhållande ej längre kan 
påvisas genom de nutida dialekterna. 

I Bröllopsdikter på dialekt från 1600- och 1700-talen, utgivna av 
Bengt Hesselman, finnas i dikter från Uppland några exempel på 
pronomina, som ändas på -om. I en dikt till ett bröllop i Stock-
holm 1724 finner man wårom Jom,fru (134: 4) men också wån Jorn-
fru (134: 33), wån Bru (135: 3), i wån slidå 'i vår slida' (137: 16). 
En dikt, som säges vara skriven av en bonde i Närtuna i sydöstra 
Uppland 1732, innehåller wårom Bru 'vår brud' (204: 26). En dikt 
på Roslagsmål 1733 innehåller dels tät någrom menskiö 'till någon 
människa' (210:22), dels nån smu/u 'någon smula' (211:7), någån 

1  Hesselman, a. a., ss. 47 ff., 65 ff. 
2  Se Karsten, Kökarsmålet, s. 141 f. (Sv. Lm. XII. 3.) och Thurman. Par-

gasmålet, s. 163 f. (Sv. Lm. XV. 4.) 
Att -a i dessa trakter skulle vara utvecklat ur -un, -on, är föga sanno-

likt. Jfr uppländskans aftå 'afton'. (Hesselman, Ordb. över Uppl:s folkmål.) 
Då ack.-formen inom ifrågavarande område allmänt segrat i mask. sg., t. ex. 
vånn, våran 'vår', är det ett rimligt antagande, att även fem.-formen, t. ex. 
våra, utgår från ack. sg. Ändelsen -a i fem. sg. kan enl. Valter Jansson i 
Kungl. Hum. Vet.-samf. i Upps. årsbok 1952, s. 190, i en del norrländska 
mål möjligen gå tillbaka på -un. 
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rolighet (212: 15) och wår Skri/ft (212: 28). I en annan på Roslagsmål 
skriven dikt från 1741 står å ena sidan jedrom skål 'er skål' (288: 3) 
men å andra sidan jer Bru 'er brud' (285: 7), jeran täcka Bru (288: 1) 
och jer skål (287: 36). I dessa fyra fall har pronominet ett feminint 
huvudord. Men även som bestämning till maskulina ord förekomma 
pronomina på -om. I en bröllopsdikt 1692, som lägges i munnen 
på en torpare från Sågtorp — enligt Hesselman Sågtorp vid Duv-
näs nära Stockholm — finner man wårom Lärfar (nom.) 'vår lärare, 
präst' (44: 10) men också _Urtar wån (45: 10), hädran fiffla Brud 'er 
fina brud' (46: 12) och jer Mor 'er mor' (46: 15). Åt gammel Håss-
bon wårom (141: 1) står det i en dikt till ett bröllop på Lövsta bruk 
i norra Uppland 1725. wårom, som givetvis här kan vara den gamla 
dativformen i mask. sg., skall rimma med åren. Slutligen förekom-
mer i ingressen till en dikt vid ett bröllop 1740 i Uppsala mä 
wårom Konings Sprängkila Profässarns Lifs-Arfwingi (s. 264), 
men inne i dikten står t. ex. Wån Can i 'vår Karin' (266:5). 

Huruvida detta -om i dikter, som vilja återge målen i det cen-
trala och östra Uppland, verkligen har något samband med den 
gamla femininändelsen -on är väl högst ovisst. Flera av de ovan-
nämnda bröllopsdikterna, som innehålla någon form på -om, söka 
återge Roslagsmål. Men som strax ovan nämnts, har åtminstone i 
södra Roslagen ändelsen -un, -on levat kvar oförändrad, tills n-bort-
fallet inträdde. Ett annat förhållande, som talar mot antagandet, att 
-om i här behandlade former skulle gå tillbaka på -on i nom. sg. 
fem. är, att om-formerna förekomma som bestämning även till 
maskulina ord. Vi ha kanske i viss utsträckning rätt att räkna med 
att ändelsen -om i bröllopsdikterna har tjänstgjort som ett slags 
versfyllnad. Då man behövde ett tvåstavigt ord, skrev man t. ex. 
wårom i stället för wånn. Måhända har man därvid känt, att ändel-
sen -om gåve en allmänt dialektal eller arkaistisk prägel åt språket. 
Det är ju av vikt att minnas, att bröllopsdikterna ofta äro skrivna 
av högreståndspersoner, som säkerligen långt ifrån fullständigt be-
härskade någon dialekt. 

Om sålunda bröllopsdikternas former på -om knappast kunna ut-
göra stöd för antagandet, att ändelsen -un, -on i vissa pronomina 
och räkneord utbytts mot -um, -om även öster om det västliga om-
råde i Uppland, inom vilket utbytet av n mot m är väl styrkt, 
11— 578551 Svenska Landsmål 1958 
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så kan man givetvis inte därför bortse från möjligheten, att utbytet 
kanske mer eller mindre tillfälligt kan ha skett även längre österut. 
Detta kan vara av vikt att hålla i minnet, då man granskar de 
fsv. belägg på pronomina på -om i stället för väntat -on, som ej 
klart kunna lokaliseras till Dalabergslagen, sydvästra Gästrikland, 
östra Västmanland och västra Uppland, nämligen nakrom (nom. sg. 
fem.) hos Suso, theTssom (nom. sg. fem.) hos Bonaventura, warom 
(nom. pl. neutr.), ingom och engom (?ack. sg. fem.) i Schacktavelslek 
samt waarom (nom. sg. fem.) i Sturekrönikorna. Dessutom finns ack. 
pl. neutr. thessom, tessom i översättningar av två latinska diplom, det 
ena skrivet 1304 i Nyköping, det andra 1343 i Varberg. Om översät-
tarnas härkomst vet man givetvis ingenting. 

5 

Då handskrifterna till såväl Susos Gudeliga snilles väckare som 
Bonaventuras betraktelser äro tillkomna i Vadstenal. och då det ju 
är fråga om ett par enstaka fall av pronomina på -om för väntat 
-on, är det väl riktigast att betrakta Susos nakrom och Bonaven-
turas thwssom som felskrivningar för nakron, thwsson. 1 Suso fin-
ner man visserligen dessutom nom., ack. pl. oghom och orom en 
gång vardera, men mot dessa belägg stå åtskilliga skrivningar oghon, 
oron och då handskriften innehåller rätt många skrivfe12, är rim-
ligtvis de enstaka oghom, orom fel för oghon, oron. 

Schacktavelslek och Sturekrönikorna torde däremot innehålla ett 
nordligare språk. Gunnar Blomqvist har påvisat två östsvenska dia-
lektord i Schacktavelslek, vii 'flock, fiskstim, stort antal fåglar m. m.' 
och osth 'ösrum i båt' och tillägger: »Dessa fall har kanske något 
att säga om översättarens härstamning>>.3  Även Lennart Moberg har 
berört frågan om översättarens härkomst.4  Han påpekar, att dia-
lektordet öst är känt även i Sverige — Rietz anför det bl. a. från 
Uppland och Sörmland — och att ett av diktens rimord, skald, 
neutrum av adjektivet skakker, knappast pekar mot Finland. Ordet 
kunde dock vara en danism, och Moberg anser det »icke omöjligt, 

Se Bergström i SFSS 18, s. vi, och Klemrning i SFSS 15, s. vi. 
2  Se SFSS 18, a. s. 
3  Schacktavelslek och Sju vise mästare, s. 210. 
4  Om de nordiska nasalassimilationerna, s. 56 f. 
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att översättaren.., varit en finlandssvensk man». Särskilt starkt stöd 
synes mig emellertid inte antagandet av översättarens finländska 
härkomst ha. Ståhle påpekar, att det råder likheter i formsystem 
och kasusbruk mellan Schacktavelslek och Stockholms tänkeböcker, 
och menar, att diktens författare snarast har hört hemma i huvud-
staden.' Språket i Schacktavelslek har ännu inte uttömmande un-
dersökts. Av de tre här framdragna pronomina på -om (se ovan, 
s. 153) äro två till formen svårbedömda och kanske ej hithörande, 
medan -om i det tredje givetvis kan vara en felskrivning för -on.2  
Men för den händelse formerna återge det verkliga uttalet och mot-
svara former på äldre -on, utgöra de ett uppsvenskt språkdrag med, 
som det vill synas, västlig orientering. 

I den del av Sturekrönikan, som behandlar tiden 1470-87, före-
kommer redan i första versen ett waarom nom. sg. fem. Hand-
skriften (Cod. Holm. D 5) är en avskrift från början av 1500-talet.3  
Givetvis kan waarom felaktigt ha förts in i handskriften av av-
skrivaren i stället för waaron, men helt uteslutet är det ju inte, att 
waarom återger en dåtida femininform på -om. I det senare fallet 
bör författaren (eller avskrivaren?) snarast ha tillhört en västligare 
del av det uppsvenska språkområdet.4  

Som framgått av det närmast föregående, kunna tyvärr inte 
pronomina på -om för väntat -on användas som säkra indicier på 
att språket i en handskrift har hört hemma i det förut skisserade 
västliga, uppsvenska språkområdet. Alltför lätt kan ju ett -on ha 

Ny ill. sv. litt.-hist. 1 (1955), s. 116. 
2  Det bör nämnas, att det i dikten förekommer 2 bactdon 'båda', 2 engen 

(nom. sg. fem.) och i nom., ack. pl. neutr. thenna, theasen och thseooin. — Som 
ett tecken på att författarens (el. en avskrivares?) språk dock möjligen har 
haft -om i st. f. -on i ifrågavarande pronomina kan skrivningen somon (dat. 
pl.) i st. f. somom 'somliga' uppfattas. (Vers 2440; jfr Rättelser, s. 312.) Det 
är vidare att märka, att ingen av de båda hss, Cod. AM 191 och Cod. Holm. 
D 3, kan vara avskrift av den andra. (Se Blomqvist, a. a., s. 106.) I båda 
finner man ing(h)om leedh (se ovan, s. 153), som sålunda bör härröra från en 
förlaga — dock ej nödvändigtvis från orig. (Se Blomqvist, a. s.) 

Se Klemming i SFSS 17. 3, s. 263, och Hagnell, Sturekrönikan 1452-1496, 
s. 20 ff. 

4  Om den gamla uppfattningen, att en viss Laurentius A.rosiensis har skri-
vit Sturekrönikan, se Hagnell, a. a., s. 153 if. Hagnell ansluter sig till dem, 
BOM tidigare avvisat tanken på att denne vore förf. 



164 SIGURD FRIES 

kommit att återges med -om — särskilt av en skrivare, för vilken 
ändelsen -on var främmande.1  

Ännu försiktigare måste man vara vid bedömningen av sub-
stantiv, som i handskrifterna ändas på -um, -om i stället för på 
väntat -un, -on. Det m, som förekommer i ovan, s. 153 f., redovisade 
substantiv har säkert i de flesta fall tillkommit genom ren felskriv-
ning. I t. ex. Läke- och örteböckernas badhe om quwid oc om mor-
ghom kan ju skrivaren lätt ha påverkats av de båda föregående om. 
I Schacktavelsleks morgom middag ok at quwlle kan skrivningen 
morgom visserligen återge det verkliga uttalet, men m beror ju i så 
fall på assimilation av n > m framför m.2  Det är att märka, att de 
ord och ordformer, som någon enstaka gång i en handskrift ändas 
på -um, -om i allmänhet i samma handskrift åtskilliga gånger skrivas 
-un, -on. I Sv. medeltids-postillor 2 finner man sålunda visserligen 
oghom, orom för oghon, oron sammanlagt 6 ggr, men mot dessa 6 fall 
stå c:a 30 oghon eller oron. Ett undantag i detta avseende utgör 
Bjärköarätten med 1 oghum (nom. pl.) och 1 orum (ack. pl.) mot 
1 oron (nom. pl.). Dessa båda former på -um ha spelat en viss roll 
i diskussionen om -um i stället för -un (se nedan, avd. 6). Det före-
faller mig emellertid högst osannolikt, att skrivningarna oghum, orum 
verkligen skulle återspegla ett uttal med m. 

Bjärköarätten var ju ursprungligen Stockholms stadslag, rim-
ligtvis nedskriven under »senare hälften av 1200-talet, dock sanno-
likt före 1296».3  Snart nog kom den att användas även i andra 
städer, och i det skick, i vilket den i sin helhet finns bevarad, är 
den avsedd för Lödöse. Den enda handskrift, som innehåller hela 
Bjärköarätten, är Cod. Holm. B 58, tillika Yngre Västgötalagens 
huvudhandskrift. Denna handskrift är tillkommen omkring 1350 och 
skriven av samma hand.4  Dess språk har i huvudsak västgötsk prä- 

1  Pronomina och räkneord på -un, -on ha enl. Valter Jansson i Kungl. 
Hum. Vet.-Samf. i Upps. årsbok 1952, s. 194, »i fsv. tid hört hemma på Got-
land, i mellersta Sverige norr om Mälaren och i Finland. En del fsv. och ä. 
nsv. belägg tyda på att -un förekommit även i Södermanland och Närke. 
Möjligt är, att ändelsen förekommit även i Östergötland». 

2  Om aptom i Arboga stads tänkebok se ovan, s. 158, not 4. 
3  Holmbäck-WesstSn, Svenska landskapslagar 5, s. xevi. 
4  Holmbäck-Wess&I, a. a., 5. s. myra. (Ett litet avsnitt är möjl. skri-

vet av annan hand. Se a. s., not 1.) 
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ge!.' Så regleras t. ex. ändelsevokalerna i stor utsträckning genom 
vokalharmoni. u och o i ändelser fördela sig sålunda: efter a, i, u, 
y, w i stamstavelser förekommer med få undantag u, efter e 1 gg 
u, 13 ggr o, efter o 17 ggr u, 55 ggr o, efter o 4 ggr u, 8 ggr 0.2  
Av de 17 fallen med u efter o utgöras emellertid 13 av ord på -um, 
och av de 4 fallen med u efter o ändas 3 på -um. Ändelsen -om 
förekommer efter o i stamstavelsen endast 2 ggr och efter o blott 
1 gg. Efter e i stammen finnas emellertid 3 fall med ändelsen -om 
men intet med -um. Det förefaller alltså, som om u i stor utsträck-
ning har bevarats i ändelsen -um i ord med o eller o i stammen.2  
Att detta språkbruk härrör från Cod. Holm. B 56:s skrivare, visas 
av att även den del av Yngre Västgötalagen, som ingår i denna 
handskrift ofta har -um även efter stamvokalerna e, o, 0.4  

Om den äldsta versionen av Bjärköarätten, som till språket bör ha 
varit uppsvensk, har haft formerna oghun och 0run5, så kan den 
västgötske avskrivaren, i vars språk ett u i ändelse efter o i stam-
men blott kunde förekomma framför m, lätt ha kommit att skriva 
oghum och orum. I hans eget språk med dess vokalharmoni ända-
des nom., ack. pl. av ogha och ora på -on. En gång förekommer ju 
också formen oron. 

6 
Flera förslag till förklaring av formerna på -um, -om i stället för 

på väntat -un, -on ha lämnats. L. Fr. Leffler menade, att Dala-
lagens och Västmannalagens Awssum, -om för Pwssun, -on snarare 
vore att uppfatta »som en af skrifvaren gjord ändring, än som en 
verklig analogibildning efter dat. pwssum».6  — A. F. Schagerström, 
som i Om bär- och fruktnamn på -on, (s. 8) sammanställde jortretm, 
smultråm m. m. med bl. a. Bjärköarättens nom., ack. pl. og/tum, orum 
och Dala- och Västmannalagarnas nom. sg. fem. och nom., ack. pl. 

1  A. Noreen, Altschw. gram. § 8 a. 
2  Zetterberg, Bjärköarättens ljud- och böjningslära, s. 30. 
3  Ett likartat förhållande råder i Vidhemsprästens anteckningar. Se Ekholm 

i SNF 7. 2, s. 150 f., och Kock, Sv. ljudhist. 4, s. 359 ff. 
4  Se Hollmerus i SNF 15 passim. 
5  Upplandslagen (hs A) har orun 2 ggr. Se Schagerström i Skr. utg. af  

K. Rum. Vet.-samf. i Upps. 13. 5, s. 24. 
6  Nord. Tidskr. for Filologi. Ny REekke. 5 (1880-82), s. 76, not 2. 
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neutr. ibwasum, -om, tänkte sig, att övergången n > m möjligen 
kunde bero på »ett assimilerande inflytande af den före n gående 
labiala vokalen u». 

Axel Kock hävdade i Studier öfver fsv. ljudlära, s. 521, att nom., 
ack. pl. neutr. Pwssum, -om hade utgått från dat. pl., och pekade 
därvid på, »att våra dagars dalmål tagit dat. till utgångspunkt vid 
bildningen av nya genitiver». Ljudlikheten mellan &mun, -on och 
Awssum, -om hade underlättat övergången, menade Kock. Då nom. 
sg. fem. av gammalt överensstämde med nom., ack. pl. neutr., kom 
-um, -om att införas även i nom. sg. fem. Även Bjärköarättens nom., 
ack, pl. oghum, orum kunde enligt Kock bero på inflytande från 
dat. pl., men bärnamnen på -åm (smultråm m. fl.) borde »säkerli-
gen... annorlunda förklaras».1  

Adolf Noreen har berört den här behandlade företeelsen några 
gånger. I ANF 3 (s. 8, not) avvisade han å ena sidan Lefflers ovan 
refererade mening under hänvisning till att m i stället för n före-
kommer dels i andra fsv. handskrifter än i Västmanna- och Dala-
lagarna, dels dialektalt i nsv. bärnamn och å andra sidan Schager-
ströms antagande av en övergång n > ni, verkad av den föregående 
labiala vokalen, »då denna annars icke visat sig utöfva ett dylikt 
inflytande». Någon egen förklaring till företeelsen lämnar dock icke 
Noreen. Som redan nämnts (ovan, s. 149) betraktade han i Altschw. 
gram. § 277, anm. 3, förekomsten av m i nom., ack. pl. neutr. 
pwssum, -om, oghum, -om, orum som gåtfull. I § 277, anm. 2, nämnde 
han som en möjlighet, att m i fsv. morg(h,)om och nsv. dial. mjölom, 
smultrom vid sidan av nypon kunde ha uppkommit genom fjärr-
assimilation. I Geschichte der nordischen Sprachen2  nämnde Noreen 
bland former av demonstrativa pronomina i nom., ack. pl. »das 
unklare Pwssom». 

Om Dalalagens nom. sg. fem. och nom., ack. pl. neutr. Pwssum 
säger Brate, att m är av oklar upprinnelse.3  Siljestrand menar4, att 

1 Några år senare upprepade Kock sitt påstående, att dativformen hade 
inträngt i nom., ack, pl., anförande ytterligare några exempel på oghont, oron?, 
för väntat oghon, oron. (ANF 6, s. 33, not.) 

2  3 uppl. Strassburg 1913. § 206. 12. 
a Äldre Vestmannalagens ljudlära (1887), s. 59, och Dalalagens böjnings- 

lära (1890), s. 31. 
4  Ordböjningen i Västmannalagen 2 (1891), s. 58. 
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Pwssom härrör »från dativen (?)». Zetterberg vill i Bjärköarättens 
ljud- och böjningslära, s. 36, inte yttra sig om uppkomsten av m 
i nom., ack. pl. oghum, orum men betraktar Kocks förklaring, att 
dativformen skulle ha trängt in i nominativ, som mindre tilltalande. 

Det förhållandet, att -um, -om förekommer för -un, -on inte bara 
i fsv. handskrifter utan även i nutida dialekter, visar, som Noreen 
påpekade, att det är fråga om en verklig ljudförändring och inte 
enbart om onöjaktiga skrivningar. Ett utbyte av n mot m är i dia-
lekterna styrkt dels hos några pronomina och dels i en grupp sub-
stantiv, nämligen bärnamn på -on. Detta gör, att Kocks mening, 
att -um, -om vore lån från dat. pl. ej kan accepteras. Även andra 
skäl tala f. ö. mot en sådan uppfattning. Noreen avvisar med rätta 
Schagerströms tanke, att u-ljudet i -un kunde ha åstadkommit över-
gången till -um, men tillgriper själv — visserligen med tvekan — 
en fonetisk förklaring till m i morghom, mjölom och smultrom: m 
skulle ha uppkommit genom fjärrassimilation. Genom att på detta 
sätt antaga påverkan från ett i närheten förekommande m kunna 
emellertid blott ett fåtal av um-, om-formerna förklaras. 

Orsaken till utbytet av -un„ -on mot -um, -om är enligt min 
mening att åöka i det förhållandet, att ljudförbindelserna -un, -on 
voro tämligen ovanliga i slutljud, åtminstone i jämförelse med de 
synnerligen ofta förekommande slutljudande förbindelserna -um, -om, 
som ju hörde till fornsvenskans allra vanligaste ändelser. En i ord-
slut mindre vanlig ljudföljd kom alltså att ersättas av en fonetiskt 
tämligen närstående, i slutljud synnerligen frekvent ljudförbindelse.1  

Att vissa substantiv på -un, -on synas ha undgått utbytet av n 
mot m — det saknas åtminstone i nutida dialekter exempel på att 
morgon, ögon, öron m. fl. ändas på m — måste bero på att n i 
många böjningsformer kommit att stå i inljud, t. ex. fsv. gen., dat. 

1  Ett utbyte av n mot m i pronominet hon förekommer i fornskånskan och 
i vissa nutida dialekter: fornskånskt hum, huum samt dial. i sydöstligaste 
Skåne hutm, i sydvästligaste horn. (Brondum-Nielsen, Gammeldansk Gram. 
§ 316, Lech, Skånemålens böjningslä,ra, s. 84, Ingers, Det sydvästskånska 
dial.-området, ss. 41, 42, 48.) Brendum-Nielsen (a. s.) menar, att övergången 
hun > hum kan ha framkallats av »tryksvag Stilling med foregaaende rundet 
Vokal*. Möjligen har dock fornskånskt hum uppkommit genom att den i tryck-
svag ställning synnerligen frekventa ljudförbindelsen -um ersatt den alls ej 
lika vanliga ljudföljden -un. 
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sg. morghons, mor(gh)ni, best. nom., ack., pl. chonin, eronin. Till 
bärnamnen på -on har den bestämda formen varit förhållandevis 
ovanlig. (Jfr det kollektiva bruket av obest. form i nsv. plocka 
lingon, det är gott om lingon.) Då sålunda bärnamnens -on i regel 
stod i slutljud, kunde utbytet av n mot m lättare ske. 

7 

De äldsta beläggen på utbytet av ändelsen -un, -on mot -um, 
-om i pronomina finna vi i Dala- och Västmannalagarna. I Dala-
lagen förekommer endast pwssum (10 ggr), aldrig Pwssun. Däremot 
heter det alltid mngun (9 ggr) och adrun (1 gg). I Västmannalagen 
är ändelsen -on vanligare än -um, -om. Former med m i stället för 
n förekomma i hss B och D ( = Cod. Holm. B 57 och B 55), icke 
i hs C ( = Cod. Holm. B 56). Dalalagens handskrift (Cod. Holm. 
B 54) anses ha tillkommit vid mitten av 1300-talet, Västmarmalagens 
hs B under 1300-talets förra hälft och dess hs D något senare.' 
Utbytet av n mot m är alltså väl styrkt från mitten och förra hälf-
ten av 1300-talet i två landskapslagar. Under sådana förhållanden 
bör man ha rätt att räkna med att förändringen av ändelsen -un, 
-on till -um, -om kan ha inträtt redan under 1200-talet. 

Det är sålunda en tämligen gammal novation med ett ganska 
begränsat utbredningsområde, bestående av (åtminstone) västra Upp-
land, östra Västmanland, sydvästra hälften av Gästrikland samt 
Dalabergslagen med angränsande delar av dalmålsområdet. Det är 
emellertid av intresse att konstatera, att en språklig nyhet, som 
rimligtvis redan på 1200-talet hörde hemma i Dalabergslagen, icke 
har kommit att beröra övre Dalarnas dialekter. Bygderna kring Siljan 
och längs Västerdalälven utgjorde redan då mot sydöst väl avgränsade 
dialektområden. 

1  Ho1mbäck-Wessen, Sv. landskapslagar 2, s. xnr, xxxn. 
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M final au lieu de n ancien dans le vieux suklois et dans les dia-
lectes de la Sukle centrale. Par SIGURD FRIES, Uppsala 

Dans certains documents &rits en vieux suödois et dont on peut loca-
liser l'origine dans le Dalabergslagen, le Västmanland oriental et la partie 
ouest de la province d'Uppland, il y a des pronoms qui au föminin singu-
lier du cas sujet et au neutre pluriel du cas nominatif et de l'accusatif se 
terminent de temps en temps en -um, -om au lieu d'avoir les dösinences 
-un, -on. Ainsi nous avons par exemple Dxssum klukka (föm. sing. du cas 
sujet) 'denna klocka' c'est-å-dire 'cette montre', et i androm land (neu-
tre, pluriel de l'accusatif) 'till andra länder' c'est-å,-dire 'dans d'autres 
pays'. Que ces graphies aient reproduit röellement la prononciation de 
l'öpoque, ressort du fait que ce sont principalennent les mömes mots qui 
se terminent en -um, -om etc. dans les dialectes actuels du Dalabergslagen 
et de la partie sud-ouest de la province de Gästrikland. Dans l'Uppland 
d'ouest et dans les parties limitrophes de la province de Västmanland 
il y a ögalement pas mal de noms de baies type lingon (airelles rouges), 
smultron (petites fraises des bois) qui ont la dösinence -om. Les terminai-
sons -um, -om au lieu de -un, -on se rencontrent pourtant aussi dans quel-
ques textes, dont la provenance est vraisemblablement tout autre que 
celle des documents mentionnös ci-dessus. Etant donnö que la lettre 
a facilement pu ötre prise pour une n, il ne semble pas qu'on ait le droit 
d'en tirer des conclusions ni sur l'origine des textes ni sur la propagation 
des terminaisons -um, -om, au lieu de -un, -on en ancien suödois. 

Les dösinences -um, -om å la place de -un, -on ne seront sans doute pas 
le rösultat d'une övolution phonötique röguliöre, comme l'a prötendu Scha-
gerström. Elles ne sont pas dues non plus, comme le voulait entre aut-
res Axel Kock, å un emprunt fait au datif du pluriel. On doit chercher 
la cause de ce changement de -un, -on en -um, -om dans le fait que les 
particules -un, -on ötaient assez rares en position finale, du moins en com-
paraison avec les particules -um, -om, extr'emement fr6quentes en posi-
tion finale. On s'appelle que ces terminaisons-lå abondaient en ancien 
suödois. 

Une succession de sons, d'une fröquence röduite en position finale, a 
par consöquent 6t6 remplac6e par une autre, phonötiquement assez voi-
sine et d'une grand fröquence en position finale. 



Åke Campbell 
1891-1957 

Den 14 oktober 1957 avled föreståndaren för folkminnesavdelningen 
vid Landsmåls- och Folkmirmesarkivet i Uppsala, professor Åke Camp-
bell. Under flera år hade han fört en hjältemodig kamp mot en svår och 
obevekligt fortskridande sjukdom. Trots förvissningen om att en förbätt-
ring mänskligt att döma icke längre kunde förväntas, kom ändock budet 
om hans bortgång att i mycket innebära en smärtsam överraskning för 
många, även bland hans arbetskamrater och vänner. Endast någon må-
nad tidigare hade han dock stått mitt uppe i arbetet, planerande för 
avdelningens fortsatta verksamhet och fullbordandet av ännu icke avslu-
tade uppgifter. På sjukbädden hade han även in i det sista mottagit sina 
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medarbetare och fullgjort plikter som akademisk lärare. Kanske hade 
man ej heller anat, att nedbrytningen av hans sista kroppskrafter skulle 
försiggå så snabbt, emedan den fysiska svagheten icke åtföljdes av mot-
svarande utmattning av hans intellektuella resurser, vilka snarare steg-
rades till en förvånande klarhet och skärpa. Den okuvliga optimism, som 
i livets alla skiften varit ett av de mest utmärkande dragen i Campbells 
livssyn, övergav honom heller icke på den sista, svåra vägen utan hjälpte 
honom att med förunderligt mod, utan klagan och håglös undergivenhet, 
gå mot det oundvikliga. 

Åke Campbell var född i Linköping den 1 maj 1891. Efter student-
examen i Jönköping fortsatte han sina studier i Lund och blev där fil. 
kand. 1913 och fil. lic. 1917. För doktorsgraden disputerade han i Upp-
sala 1929. Han tjänstgjorde som amanuens vid Kulturhistoriska museet 
i Lund åren 1913-1917 och var lärare vid Hyllans folkhögskola 1918-
1922 samt vid Älvsborgs läns folkhögskola 1922-1934. Från den sist-
nämnda tjänsten var han dock tjänstledig ett par års tid, sedan han år 
1930 knutits till Landsmålsarkivet i Uppsala som föreståndare för dess 
folkminnesavdelning. År 1938 blev han docent i nordisk etnologi vid 
Uppsala universitet och erhöll professors namn år 1952. Campbell var 
ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien, av Nothan Söderblom 
Sällskapet i Uppsala och Finsk-ugriska Sällskapet i Helsingfors samt 
hedersledamot av The School of Scottish studies i Edinburgh. 

Som forskare rörde sig Campbell på vidsträckta områden och arbetade 
efter långt syftande linjer. Bredden och mångsidigheten av hans veten-
skapliga intressen karakteriseras ganska påtagligt av de mycket skilda 
forskningsfält, som äro företrädda i den festskrift som presenterades ho-
nom på hans 65-årsdag. Ändock innebär dennas titel Arctica en begräns-
ning till en viss horisont, som utanför synvidden lämnar många forsk-
ningsområden, vilka varit föremål för Campbells intresse. Upplysande är 
i dessa avseenden den utförliga bibliografi över hans vetenskapliga pro-
duktion, som meddelats i samma festskrift. Till denna hänvisas också 
den intresserade beträffande enskilda arbeten eller artiklar av hans hand, 
vilka det icke ansetts tvunget eller långt ifrån möjligt att uppräkna i 
den kortfattade teckning av hans liv och gärning, som dessa rader avse 
att utgöra. 

Campbells intresse famnade en mångfald sidor av folklivsforskningen, 
till vars banbrytare och främsta företrädare i vårt land han utan tvivel 
kommer att hänföras. Från början sysselsatte han sig med folkkulturen 
från psykologisk synvinkel i ett flertal smärre studier över folkloristiska 
ämnen, såsom tydor och varsel, omen och tabu, ödestro, det onda ögat 
m. m., men inriktade sig relativt snart mot andra problemställningar och 
forskningsobjekt. Även om han framdeles icke lämnade de folkloristiska 
frågorna ur sikte — låt vara att han som handledare vid en folkminnes-
samlande institution delvis nödgades taga befattning med dem ur andra 
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synpunkter, såsom kulturhistoriska, historiskt-deskriptiva eller rent prak-
tiska — var han dock både som vetenskapsman och i sin praktiska verk-
samhet framför allt etnolog, icke i egentlig mening folklorist. I fältarbe-
tet undersökte han sålunda företrädesvis etnologiska företeelser och hans 
viktigaste vetenskapliga avhandlingar höra ovedersägligen hemma inom 
etnologien. Utmärkande för Campbell var vidare, att han i sin forskning 
företrädesvis valde ämnen och problemställningar, som rymde möjlighe-
ter till vida utblickar och kontakter med andra discipliner. För isolerade 
etnologiska detalj studier och typologiskt-deskriptiva utredningar hyste 
han däremot ett relativt svalt intresse, såvida de icke kunde omedelbart 
kombineras med komparativa synpunkter eller utnyttjas för belysning 
av vidsträcktare kultursamband eller kulturmotsättningar. 

Redan tidigt kommo Campbells undersökningar att inriktas på det vid-
sträckta och mångskiftande gränsområdet mellan den historiska kultur-
geografien och etnografien. Genom sin anknytning till Kulturhistoriska 
museet i Lund och sin verksamhet som lärare och föreläsare inom Skåne blev 
han nära nog naturaliserad skåning, och det var därför ganska naturligt, 
att han från början valde att sysselsätta sig med skånska kulturgeografiska 
och etnologiska problem. I ett flertal uppsatser behandlade han sålunda 
olika frågor rörande den dansk-skånska bondgården, landskapets olika 
etnografiska områden och speciellt den »mellan skogen och plogen» belägna 
risbygden med dess särpräglade karaktärsmarker, det skånska landska-
pet som kulturlandskap, äldre drag i skånskt näringsliv m. m. I sin dok-
torsavhandling Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet, som ven-
tilerades i Uppsala den 29 januari 1929 såsom den första doktorsavhand-
lingen i Sverige i nordisk etnologi, redovisade han slutligen de viktigaste 
resultaten av sina långa och målmedvetna undersökningar av de skånska 
bygderna. Med sträng konsekvens genomför han här en kartläggning av 
Skåne i ett flertal »etnografiskt enhetliga områden», grundad på allmo-
gens odlingar, hägnader och byggnader, vilka betraktas som produkter av 
den ekonomiska typ, som samspelet mellan natur och kultur utformat hos 
varje enskild region. Med detta viktiga arbete beträdde Campbell defini-
tivt de gränsmarker mellan kulturgeografien och etnografien som han seder-
mera sällan gjorde några längre utflykter ifrån, och utformade metoderna 
för en kulturgeografisk forskning efter etnologiska linjer, som framdeles 
i hög grad skulle bli hans karakteristikum som vetenskapsman och även 
i viss mån bestämde hans insatser som arkivman och akademisk lärare. 

Efter överflyttningen till Uppsala kom den tidigare begränsningen till 
Skåne naturligt nog att avlösas av insatser på vidare områden. Hans 
undersökningar av kulturlandskapets olikartat utformade typer och 
karakteristiska drag gentemot naturlandskapet, samspelet mellan natur 
och kultur, ägnade han även i fortsättningen ett livligt intresse och kom 
med tiden att i ett stort antal större och mindre arbeten behandla huvud-
sakligen hithörande problem. Till de viktigare och principiellt grundläg- 
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gande av dessa studier hör Kulturlandskapet (1936), vari han ger en över-
sikt av de viktigaste kulturlandskapstyperna »med hänsyn till deras ur-
sprung och etnologiska betydelse» och starkt understryker, att kulturland-
skapet måste ses med naturlandskapet som bakgrund. När hans under-
sökningar nu förde honom ut till alla delar av landet, kom han också i 
större utsträckning än tidigare att taga ställning till och intressera sig för 
rådande samband, påverkan och motsättningar mellan de olika land-
skapstypernas materiella och andliga folkkultur. Med studiet av kultur-
landskapet förenade han härigenom undersökningen av kulturkontaktens 
problem till ett enhetligt forskningsområde. Hans intresse för dessa pro-
blem och hans håg över huvud för frågor av komparativ natur förde ho-
nom snart även utanför landets gränser. Härvidlag gingo hans resor i 
västerled. Särskilt var det Irland och Hebriderna med dessa områdens 
ålderdomliga folkkultur och gamla kulturella förbindelser med Norden, 
som eggade hans forskarhåg. På uppdrag av Irish Folklore Commission 
i Dublin företog han åren 1934 och 1935 forskningsresor på Irland för 
studium av dess folkliga kultur och ledde då även undersökningar av 
äldre irisk bebyggelse. Vissa delar av resultaten från dessa fältarbeten 
sammanfattade han i den värdefulla studien Notes on the Irish house 
(1937-38). Han anordnade också i National Museum i Dublin en utställ-
ning av insamlat etnologiskt material, en ännu bibehållen museiavdel-
ning, som erinrar om det värde man på iriskt håll tillmäter hans insatser 
för den etnologiska forskningen på Irland. Genom sina undersökningar 
av den iriska folkkulturen blev han också faktiskt grundläggaren av 
denna vetenskapsgren på Irland. Från nordisk synpunkt kan han genom 
denna sin gärning sägas ha förverkligat sin lärare C. W. von Sydows in-
tentioner beträffande jämförande studium av keltisk och nordisk folk-
kultur. 

Från Irland utsträckte han sina fältundersökningar norrut till Hebri-
derna, lockad av denna övärlds roll som ålderdomligt präglad kulturpro-
vins, skild från den engelska men kulturellt beroende av Irland och med 
mycket starka, äldre förbindelser med Norden. På tvenne resor, åren 1939 
och 1948, gjorde han ganska omfattande etnologiska undersökningar på 
huvudön Lewis i Yttre Hebriderna. Det samlade materialet härifrån fick 
han emellertid aldrig tillfälle att bearbeta och publicera i någon större 
omfattning, möjligen på grund av otillräckliga kompletteringar av exem-
pelvis den språkliga terminologien. Några viktigare delar därav, bely-
sande områdets kulturgeografiska förhållanden, blevo dock offentliggjorda 
år 1944 i den såväl för nordisk som för frisk etnologi betydelsefulla och 
belysande undersökningen Keltisk och nordisk kultur i möte på Hebriderna. 
Till sist skall i detta sammanhang ytterligare blott påpekas, att han även 
på ett annat håll var verksam i forskningsarbetet inom de gamla folk-
kulturerna i Västeuropa. Han tog sålunda livlig del också i uppbyggan-
det av folkkulturforskningen. i Skottland, bland annat genom anordnande 
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av en etnologisk utställningsavdelning i Edinburgh på 1930-talet och 
senast 1955 som instruktör för skotska etnologer och som föreläsare vid 
universitetet i Edinburgh. 

Det är helt naturligt, att en forskare med Campbells intresse för inter-
nationell folklivsforskning, bredd i den vetenskapliga inriktningen och er-
farenhet av undersökningsarbetets organisation och praktiska möjligheter 
i olika kulturmiljöer även skulle taga aktiv del i det internationella samar-
betet inom kulturforskningen. När man under 1930-talet sökte ernå ett or-
ganiserat samarbete mellan folklivsforskarna i västerlandet, stod han så-
lunda i främsta ledet bland dem som livligt intresserade sig för den prak-
tiska utformningen av detta program. Då International Association for Eu-
ropean Ethnology and Folklore skapades som organ för förverkligandet 
av dessa strävanden, blev Campbell dess generalsekreterare och med-
verkade i denna egenskap vid ett flertal kongresser i Lund, Paris, Bryssel, 
Edinburgh och Köpenhamn frän och med 1935 fram till världskrigets ut-
brott. Själv politiskt ointresserad hörde han under åren närmast före detta 
till den grupp, som i det längsta sökte utjämna de svåra motsättningar som 
då började komma till synes även bland vetenskapsmännen. Med krigs-
utbrottet slogos emellertid alla samarbetssträvanden och deras organisa-
tioner obönhörligt i spillror och ha sedermera icke i denna form återupp-
stått i den splittrade efterkrigstillvaron. 

Krigets förödande av det internationella samarbetet var utan tvivel 
en svår besvikelse för Campbell. Hans sjudande verksamhetslust kunde 
emellertid icke dämpas av dylika motgångar. När samarbetstanken om-
kommit och de internationella arbetsfälten voro stängda för honom, sökte 
han sig till andra verksamhetsområden. Det blev nu nationella samarbeta-
frågor, som fingo ersätta de internationella. Under krigstidens beträngda 
läge för vårt land erfordrades ett samarbetsorgan för att främja och stödja 
de organisationer som verkade för forskning, värn och upplysning rörande 
svensk folkkultur. För dessa syftemål bildades år 1941 Rådet för bygde-
kultur och härvid var Campbell en av initiativtagarna och blev som dess 
sekreterare i praktiken även den drivande kraften. Inom landets egna 
gränser fann han också ett arbetsfält utomordentligt väl lämpat för stu-
dium av kulturlandskapets och kulturkontaktens problem. Det var först 
nu han på allvar upptäckte Lappland och blev fängslad av dess rika och 
mångskiftande traditionsmaterial om lappmarkernas kolonisering och mö-
tet mellan nybyggare och lappar. I ett större arbete med titeln Från vild-
mark till bygd (1948) behandlade han utförligt och kunnigt denna kultur - 
kontakt, som han grundligt studerat på flera långa resor i Lappmarken, 
och redovisade resultat och synpunkter, som helt visst komma att framstå 
som generellt värdefulla för bedömningar av problem som uppstå i kon-
takten mellan högkulturer och kulturformer av mera primitiv art. Frå-
gorna om kulturkontakten i mötespunkterna mellan lapskt och svenskt gav 
honom också impulser att studera förhållandena mellan dessa tvenne ras- 
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skilda grupper av invånare från en speciell synvinkel såsom folkmotsätt-
ningar i en vidsträcktare traditionsmiljö. Dessa problem tog han upp i 
en inledande studie, som han betecknade som utkast till ett forsknings-
program, under titeln Om lapparna i svensk folktradition och etnocentrism 
(1954), vari han ger en översikt av svenskarnas traditionella inställning 
till lapparna. Uppenbarligen hade han för avsikt att ytterligare utveckla 
och nyttja detta forskningsprogram, som under de sista åren av hans liv 
var föremål för hans livliga intresse, men den fortsättning han åsyftade, 
hann han aldrig utföra. 

Om också Campbells etnologiska forskningar inom och utanför vårt 
land i gränsområdet mot kulturgeografien äro tungt vägande och i hög 
grad kännetecknande för honom som vetenskapsman, får man dock för 
den skull icke bortse från hans viktiga centralt etnologiska och folkloris-
tiska undersökningar. Här torde det vara tillräckligt att nämna ett par 
exempel. Under en följd av år ägnade han sålunda stort intresse åt ett 
ingående studium av brödets framställning i vårt land från äldsta tider 
fram till våra dagar. Resultatet av sina undersökningar framlade han i 
flera smärre skrifter samt ett par större arbeten, som lämna en grundlig 
och uttömmande framställning av ämnet. I det första större arbetet, som 
har titeln Äldre svensk brödkultur i belysning av 1880-talets allmogebröd 
(1944) ger han en systematisk redovisning av sitt material och tecknar 
i dess grunddrag den geografiska fördelningen av den svenska allmogens 
brödkultur. I det senare, Det svenska brödet. En jämförande etnologisk-
historisk undersökning (1950), har han lagt huvudvikten vid det historiska 
perspektivet och skildrat utvecklingen fram till den moderna industriella 
brödproduktionens uppkomst. Ett annat stort forskningsarbete, alldeles 
efter hans sinne och omspännande hela vår andliga folkkultur, har han 
vidare nedlagt som redaktör för den folkloristiska delen av Atlas över svensk 
folkkultur. Från detta stora företags påbörjande under 1930-talet och allt 
framgent ägnade han mycken energi och intresse åt att organisera det 
härför nödvändiga insamlingsarbetet och leda verket fram till karteringar 
och texter, som skulle belysa kulturformernas utbredning och lokala skift-
ningar i hela vårt land. Under de sista åren av sin levnad arbetade Campbell 
intensivt på detta stora verk, som han ivrigt önskade få se i färdigt skick. 
Glädjen att se det fullbordat blev honom emellertid icke förunnad. Vid 
hans bortgång förelåg det dock till allra största delen färdigt och skall 
utan tvivel, när det i en nära framtid framlägges till forskares och intres-
serades gagn, verksamt bidraga till att hos eftervärlden hålla hans namn 
levande inom den vetenskapsgren, varåt han osjälviskt ägnade sitt liv 
och sina krafter. 

För den som åtnjutit förmånen att under många år vara arbetskamrat 
med Åke Campbell och av honom fått den första skolningen i institu-
tionsarbetets vardagsmöda och fältforskningens organisation och metod, 
framstår det som en kär och angelägen plikt att erinra om hans gärning 
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vid den institution han tillhörde. När han år 1930 blev föreståndare för 
Landsmålsarkivets folkminnesavdelning, förestod honom ett viktigt orga-
nisationsarbete. Hans främsta åliggande blev där att planlägga och ut-
veckla arbetet inom den gren av arkivets verksamhet, som hade hand om 
sakforskningen och insamlandet av de folkliga traditionerna rörande allmo-
gens arbetsliv, sedvänjor och föreställningsvärld. Med energi och entusi-
asm tog han itu med denna nya uppgift. Han reste omkring i de svenska 
bygderna, höll föredrag och entusiasmerade folk i tal och skrift att som 
korrespondenter, s. k. ortsmeddelare, deltaga i det stora folkloristisk-etno-
logiska insamlingsarbete, som alltmera växte fram under hans ledning. 
Själv optimistisk och entusiastisk förstod han att väcka och bibehålla in-
tresset hos medhjälpare och ortsmeddelare för folkets traditioner och deras 
tillvaratagande. För att det viktiga uppteckningsarbetet skulle ske syste-
matiskt och de olika kulturformernas art, funktion och utbredning bli 
grundligt undersökta, genomarbetade han ämne efter ämne inom folkkul-
turen och skrev frågelistor till ledning för upptecknarna. Med tiden blev 
antalet frågelistor av hans hand ganska stort, närmare 50-talet. Förutom 
arbetet med frågelistorna lade han stor vikt även vid en annan uppgift, 
som likaledes tjänade syftet att bestämma, beskriva och systematisera 
kulturarterna, nämligen den sakliga katalogiseringen av materialet. Den 
stora realkatalog över samlingarna, som redan före Campbells inträde vid 
folkminnesavdelningen hade börjat utarbetas, ägnade han därför stor om-
sorg och nedlade myrket arbete på dess utbyggande och fullkomnande. 
För avdelningens verksamhet i övrigt spanade han ständigt efter nya ar-
betsuppgifter och omsatte i praktiken många uppslag och planer för dess 
utveckling som insamlings- och forskningsorganisation. Det innebär inga 
överord att säga, att Campbell gjort ett viktigt organisatoriskt arbete vid 
arkivets folkminnesavdelning och att denna befästat sin ställning som en 
oumbärlig, integrerande del av arkivet till största delen genom hans in-
satser. För Landsmåls- och Folkminnesarkivet innebär hans bortgång för-
lusten av en ovanligt dugande och hängiven medarbetare och forskare. 

Trots att Åke Campbell som få gick upp i sin forskning, var han än-
dock på samma gång levande och utåtvänd, fri från allt vetenskapligt 
damm och »etnologisk torka». Han var en utmärkt stilist och en fängs-
lande föreläsare med osedvanlig förmåga att ge åskådlighet och ett nästan 
dramatiskt liv även åt ett ganska enformigt material. Han var lätt att 
samarbeta med och stimulerande för sina medhjälpare genom sin entu-
siasm, uppslagsrikedom och generositet. Genom sin vänsällhet och sitt 
öppna sinnelag vann han många vänner och knöt förbindelser åt alla håll 
till stort och bestående gagn för den institution, där han levde, och den 
forskning som var hans liv. 

Richard Broberg 
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Åke Campbell. Ne'crologie par RICHARD BROBERG, Uppsala 

Åke Campbell, ne å Linköping le 1" maj 1891, est mort le 14e  octobre 
1957. Il etait directeur de la section folkloristique des Archives des dia-
lectes et des traditions populaires å Uppsala et maitre de conferences å 
l'universite d'Uppsala, ayant regu le titre de « professor » en 1952. Dans 
son oeuvre scientifique, il s'est surtout interesse au domaine entre la geo-
graphie humaine et l'ethnographie et notamrnent aux problåmes relatifs 
au paysage au point de vue de la geographie humaine et au contact cul-
turels. Lå-dessus il a fait de vastes recherches en Suede, notamment en 
Laponie, ainsi qu'en Irlande et aux Hebrides. Ses ouvrages scientifiques 
les plus importants sont entre autres: « Regions scariiennes pendant la 
premiåre moitie du 18°  siecle » (Skånska bygder under förra hälften av 
1700-talet) (1928), « Kulturlandskapet » (1936), « Notes on the Trish 
house » (1937-38), « Torre inculte — torre cultivee » (Från vildmark till 
bygd) (1948), et « Le pain suedois. Etude ethnologique et historique com-
paree » (Det svenska brödet. En jämförande etnologisk-historisk undersök-
ning) (1950). Quant å ses autres articles nous renvoyons å la bibliogra-
phie detaillee, parue dans « Arctica. Essays presented to Åke Campbell 
1.5. 1956 » (Uppsala 1956). Ces Melanges forment egalement le volume 
XI des « Studia Ethnographica Upsaliensia ». Campbell etait aussi redac-
tour de la partie folklorique de « L'Atlas du folklore et des patois sue-
doises », qui å son decås etait presque terminee et qu'on espåre publier 
sous peu. 

12— 578551 Svenska Landsmål 1958 
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Eduard Kolb, Alernannisch-nordgermanisches Wortgut. Frauenfeld 1956. 
xxv, 155 s. (Beiträge zur schweizerdeutschen Munclartforschung, h,eraus-
gegeb. von R. Hotzenköcherle, Bd VI.) 

Liksom Ernst Schwarzl har författaren till denna avhandling räknat 
med att alemannerna tidigare levat i Nordtyskland inom ett område vid 
nedre Elbe, där de kunnat stå i nära förbindelse med nordgermanska 
stammar, så att livligare språklig påverkan dem emellan kunnat uppstå. 
Om ett sådant nära samboende förelegat, bör man ju åtminstone teore-
tiskt kunna räkna med att ännu vid en jämförande finkamning av båda 
språkgruppernas bestånd finna vissa spår därav i nutidsdialekterna i 
gemensamt ordförråd eller i gemensamma ljud- och betydelseutvecklingar. 
Svårigheten därvidlag är bara att kunna frånskilja allt som beror på 
samgermanskt arv, kvarlevande som relikter i dessa båda ytterområden, 
eller på parallella utvecklingsförlopp, som ägt rum på båda hållen obe-
roende av varandra. En noggrann finanalys av hela ordförrådet för att 
finna eventuellt samhöriga ord eller betydelser, som fullständigt saknas 
inom mellanliggande dialekter, blir första förutsättningen för att kunna 
påvisa sådana sannolikt alemannisk-nordiska gemensamma drag. Det är 
ett sådant försök som gjorts av Eduard Kolb, vilken tydligen stimule-
rats av slående likheter mellan sin hembygds tyska och isländskan, som 
han gjort bekantskap med vid en tids uppehåll på Island 1947. För att 
kunna konstatera att de ord som väckt hans uppmärksamhet inte upp-
träda någonstans annars utom alemanniskt och nordiskt område, har han 
således fått plöja igenom alla tillgängliga ordböcker och ordlistor från hela 
det germanska språkområdet samt sedan pröva det för båda gemensamma 

1  E. SCHWARZ, Goten Nordgermanen Angelsachsen, Bern 1951. s. 135. »Cher 
die nicht geringen got.-ahd Gleichimgen wird sich der nicht wundern, der sich 
bewusst ist, dass die heutige Lagerung der Mundarten nicht immar da war. 
Das alte Obd., das Bair. und Alem. hat seine Heimat in Norddeutschland öst-
lich der mittleren und unteren Elbe. Es ist ab 500 durch Ausdehnung vom 
Norden, besonders Jittland, erwachsen und darum mit dem Nordgerm. in står-
kerem Zusammenhang, als es heute nach fast zweitausendjährigem Auseinander-
leben meist scheint.» Han påpekar också (s. 136) att »das Ae. mit dem An. 
einen gemeinsamen Wortschatz besitzt». 
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materialet i fråga om dess ursprung från samgermanskt arv, event. tidi-
gare aleman.-nord. språkgemenskap eller kanske från oberoende nova-
tioner. Slutresultatet redovisas av honom dels i ett antal monografier 
över enskilda ord, som ansetts såsom säkrare bevis för en sådan tidigare 
gemenskap, dels i en alfabetisk förteckning över för släktskap misstänkta 
ord med mera knapphändig kommentar. 

Författaren förefaller välgörande kritisk i sin behandling av frågorna 
och är inte alls främmande för tanken, att i vissa fall överensstämmel-
serna mellan nordiskt och alemanniskt utan motsvarighet hos mellanlig-
gande dialekter kunna bero på senare parallell utveckling framkallad av 
likartade yttre förhållanden. Han synes dock mena, att även om åtskil-
ligt kan vara misstänkt i detta avseende, är ändå antalet av påtagliga 
överensstämmelser så stort, att man har anledning överväga ett närmare 
samband mellan dessa målgrupper efter den samgermanska »gemenskaps-
tiden». Ett starkt »nordiskt» element skulle således förefinnas i alemannis-
kan utan motsvarighet i övriga tyska dialekter (men väl i vissa fall i 
anglofrisiskan). Hans slutsats blir således: »Das starke 'nordische' Element 
im alemannischen Wortschatz kann von der heutigen Gliederung des Ger-
manischen aus nicht verstanden werden. Es weist zuräck in die germa-
nische Friihzeit. Die gemeinsamen Zäge im Wortbestand des Alernan-
nischen und Nordischen mässen sich vor der Zeit der grossen Wanderungen 
ausgebildet haben. Sie zwingen zum Schluss, dass die nachmaligen Ale-
mannen und Nordgermanen in ihrer alten Heimat im Nordseegebiet in 
engem räumlichem Kontakt standen. Soviel geht aus dem Zeugnis der 
Sprache eindeutig hervor. Die Festlegung des Kontaktraumes allerdings 
ist mit sprachlichen Mitteln nicht möglich; sie muss anderen Disziplinen 
äberlassen werden» (s. 10 f.). 

En nordisk läsare, som ställs inför detta rika förråd av likheter mellan 
yttersta södern och yttersta norden, kan givetvis inte utan vidare förneka 
faktum, men vill nog gärna få ytterligare bevis för att inte det mesta 
antingen är sa,mgermanska reliktord, bevarade i randområden, eller lätt-
begripliga parallellutvecklingar i fråga om betydelserna. Eller också ge-
mensam påverkan utifrån. Det sista är säkert fallet med t. ex. ordspråks-
skatten, där han som exempel på sådan likhet mellan söder och norr an-
för — visserligen utan att själv bygga särskilt mycket på det — det väl-
kända fisl. kold eru kvenna rdö, som i Tell-legenden (Buch v. Samen) åter-
finnes i formen fröwen geben kalt rät. Detta ordspråk återfinnes ju också 
i ags. cold red is quene red (Proverbs of Aelfred) och hos Chaucer women-
nes conseils ben ful ofte colde (Canterbury Tales). Här gillar Kolb inte 
Heuslers mening, att sentensen skulle vara »gemeingermanisch» men lutar 
nog åt att en äldre alem.-anglosax.-nord. gemenskap dock kan ha fun-
nits i detta fall. Troligast går väl detta ordspråk, som så många andra 
i den medeltida ordspråksskatten, tillbaka på internationell litterär sprid-
ning. 
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När det gäller enskilda ord, som Kolb utförligare behandlat, skall jag 
närmare belysa ett par av de subst., som jag själv i någon mån sysslat 
med, nämligen alem. Hit = no. dial. hes, sv. hässja och schweiz.-ty. 
Winde = sv. vind 'övervåning'. I båda fallen gäller det inte bara språk-
liga utan också sakliga paralleller. Om man godtar det språkliga likstäl-
landet av Hist: hes är det onekligen påfallande, att Hist i alpområdet 
liksom h,ä,s hässja i Nordsverige kan betyda 'kornhässja, höghässja' 
(t. o. m. på båda hållen 'dubbelhässja' med tak av alldeles likartad kon-
struktion i Nordsverige och i alpområdet). Skulle det här röra sig om en 
ärvd betydelse från den förutsatta alemannisk-nordiska gemenskapstiden, 
borde spår av saken och ordet också kunna finnas på andra håll än blott 
i östalperna och Nordnorrland-Finland. Sakliga förbindelselinjer mellan 
områdena finnas ju rätt väl kända längre österut1  på slaviskt språkom-
råde, men på den vägen har inte betydelselikheten ifråga om ordet kun-
nat förmedlas. Nu anses till på köpet den typ av hässja det här gäller 
vara en relativt ung företeelse i Sverige och möjligen här övertagen från 
finskt håll omkring 1600 (höhässjan dock äldre!) och sedan i Norrland 
under förra hälften av 1700-talet utvecklad till den typiska »höghässjan» 
för korn. Frågan är hur gammal kornhässjan kan vara i Schweiz-östal-
perna, där till synes hässjor av nästan identiskt lika konstruktioner som 
de svenska förekomma, sedan 1600-talet åtminstone dokumentariskt 
belagda.2  Frågan huruvida en parallell självständig utveckling i språkligt 
avseende eller gemensamt arv här föreligger, kan väl inte definitivt be-
svaras utan hänsynstagande också till den sakliga sidan av problemet, 
som trots Jirlow väl fortfarande får anses oklar. 

i Se t. ex. A. MELTE, Kozolec na Slovenskem, Lubljana 1931, om kornhäss-
jans nordligt eurasiatiska spridning ända bort till Japan, samt R. Jranow, Alter 
und Herkunft der nordschwedischen Getreideharfe (Folkliv 1937, s. 156-168). 

2  JuiLow, a. a., som anser den skandinaviska sädeshässjan övertagen från 
finsk kultur i samband med finnkolonisationen i Sverige och Norge, meddelar 
att vi ha den äldsta svenska uppgiften om den höga råghässjan hos J. Th. Bu-
reus, f. 1568, (s. 158) och att den äldsta bilden av en såden finns hos Linné 1732 
(*åtta alnar hög»). Om höghässjans ålder och ursprung säger han (s. 164 f.): 
»Die geographische Verbreitung der Harfen Europas macht in Betracht des Feh-
lens vor allem in Westeuropa einen jUngeren Eindruck als die der ostasiatischen. 
Die Erfindung der Harfen wäre dann, wenn man sich nach den dilrftigen An-
gaben richten karm, von dort ab nach Osteuropa gewandert. Nach Schweden ist 
sie aus dem Osten erst als Heuharfe vielleicht schon im Mittelalter gekommen, 
die Roggenharfe ist dann mit den Waldfinnen um 1600 herum eingefiihrt wor-
den, die Gerstenharfe dagegen ist eine schwedische Erfindung der ersten FIälfte 
des 18. Jahrhunderts.» Samma uppfinning skulle således oberoende härav ha 
gjorts i Alpområdet vid samma tid? MELIK a. a. (pl. I), avbildar dock en »nord-
svensk» höghässja med tak från Krain från ett arbete tryckt redan 1689! 
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Det andra fall, som jag skall beröra något närmare, är den gemensamma 
betydelsen 'övervåning' hos schweiz.-ty. Winde och sv. vind. Det sven-
ska ordet anses ju av nordiska etymologerl vara en utveckling ur vind 
'ventus', parallell i viss mån med loft 'övervåning' likbetydande med luft, 
även om betydelseutvecklingen i senare fallet gått i motsatt riktning mot 
i det förra. Det ty. Winde har däremot av tyska etymologer — och av 
undert. i anslutning till dem — förts samman med Winde 'aufziehvorrich-
tung'2  (d. v. s. 'vindspel' 1. dyl.), med hänsyn till att man ofta i äldre hus 
hade en hissanordning för att föra upp varor till vindsvåningen, vilken 
brukade tjänstgöra som magasinsutrymme. Nu visar Kolb med bärande 
skäl att denna tolkning måste vara oriktig och att i schweiz.-ty. Winde 
liksom i svenskan vind måste komma från en äldre bet. 'ventus', ty hus 
med hissanordning till vinden finnas i städerna, men ordet Winde 'dach-
boden' däremot på landsbygden, som alldeles saknar nämnda hissanord-
ning! Det är således troligt att orden i alemarmiskan och svenskan haft 
samma betydelseutveckling. Men fullt säker kan man ju trots detta inte 
vara att här skulle föreligga ett arv från ett gemensamt språkligt förflutet, 
när man associerat vind med 'övervåning' liksom loft med 'luft'. Även 
här kan det således bero på tillfällighet att tankarna gått i samma banor 
på två skilda håll. Saken har ju sitt intresse, även om den inte skulle be-
visa en tidigare alemannisk-nordisk närmre språkgemenskap. 

Samma invändning kan naturligtvis göras också i fråga om andra av 
Kolb diskuterade ord. I många fall — och fallen äro många — finnas dock 
mycket slående likheter mellan språken, som inte lika påtagligt som de 
båda diskuterade orden kunna antas bero på likartade sakliga förhållan-
den, t. ex. schweizerty. stör: fvn. staurr 'påle', helm:hjälm 'pannblää på 
kreatur', brom :brum 'skott, knopp på växt' eller adj. som röst :hraustr 
'rask, frisk' och timirn,er :dimmr 'skum, mörk, dyster'. 

Resultatet av Kolbs undersökningar har således kanske inte genom-
gående lämnat fullt övertygande bevis på den antagna alemarmisk-nor-
diska språkgemenskapen, men han har gjort undan ett gott sållningsar-
bete och påpekat många intressanta och viktiga paralleller i fråga om ord-
förråd och betydelser inom de båda språkgrupperna, som det säkert lönar 
sig att ytterligare fortsätta undersökningarna av. Också de nordiska 
språkforskarna kunna känna sig tacksamma över att äga tillgång till en 
sådan studie av parallelliteten i språklivet mellan söder och nord som den 
Kolb har gett i sin avhandling. 

Manne Eriksson 

1  Se min avhandl. Hjäll och tarre 1943, s. 128 f. och — om loft — a. a. s. 93. 
2  T. ex. L. SeTTERLIN och P. KRETSCRMER, Kolb s. 99. 



182 LITTERATUR 

Elias Wess&t, Våra folkmål. 5 uppl. Malmö 1958. 101 8. Fritzes. 
Elias WesAn, Svensk språkhistoria 1. Ljudlära och ordböjningslära. 5 

uppl. Lund 1958. 231 8. (Stockholm studies in Scandinavian philology 17). 
Almqvist de Wiksell. 

Av professor Elias Wesst5ns viktiga lilla handbok »Våra folkmål» har 
åter en ny upplaga blivit behövlig, den femte i ordningen. I huvudsak är 
den ett omtryck av den föregående, men kompletterad med vissa tillägg 
särskilt i fråga om nyare litteratur i ämnet. Nyutgåvan har föranlett en 
omläsning av boken, och några av de reflexioner som gjorts därvid kunna 
kanske ha intresse också för andra och möjligen vara av något värde 
även för förf. vid utgivningen av nästa upplaga av boken, som knap-
past torde dröja med hänsyn till att den ger den enda moderna över-
sikten av våra dialekter. Den efterfrågas inte bara av studerande i nor-
diska språk utan är av största intresse också för en bredare allmänhet, 
som ännu kan ha glädje av att bekanta sig med våra landsmål. 

Jag går först in på ett par detaljer rörande litteraturuppgifterna i bo-
ken, som ge god överblick över det viktigaste rörande både enskilda land-
skapsmål och mera omfattande översikter. Men där saknas t. ex. den 
viktiga textsamling med omfattande kommentar och språklig översikt 
över våra nordligaste dialekter som 1954 utgavs av K.-H. Dahlstedt och 
P.-U. Ågren under titeln »övre Norrlands bygdemål» (Skr. utg. av Ve-
tenskapliga biblioteket i Umeå). Detta arbete utgör dock ett av de mest 
vägande bidragen till denna landsändas språkliga utforskande, som kom-
mit ut under senare år. En annan sådan lucka, som faller i ögonen, är 
att H. Gustavsons »Gutamålet», vars första del 1940 (Sv. Lm. 42) om-
nämnes bland översiktsarbeten på s. 78, inte medtagits med sin andra 
del 1948 (Sv. Lm. B 50). Stället har oförändrat medtagits från tidigare 
upplagor. Man kanske också kan anmärka på att förf, använder best. f. 
»Svenska Landsmålen» vid citering av J. A. Lundells tidskrift, även då det 
gäller den s. k. B-serien och årgångar utgivna efter 1904, då Lundell 
ändrade titeln till »Svenska Landsmål etc.» 

Vad gäller det förträffliga arbetet för övrigt kan man också komma 
med en del anmärkningar mot onöjaktigheter i vissa detaljuppgifter. En 
liten terminologisk fråga på s. 5 kan räknas hit. Det säges där att 35 000 
finnar bo i vårt land. Eftersom denna befolkningsgrupp är av ungefär 
samma ras som övriga svenska medborgare och de själva känna sig som 
goda svenskar, vore det kanske riktigare att kalla dem personer »med 
finska som familjespråk» (de flesta tala ju numera också svenska) eller 
också »finskspråkiga» som det mera korrekt säges s. 38. 

Här och var vore det önskvärt att preciseringar eller kompletteringar 
i fråga om sakuppgifterna kunde göras. Jag tar först några ex. från den 
målgrupp jag själv bäst känner, sveamålen, och närmast från västupp-
ländskan. På s. 32 beröres under mom. k) utbredningen av kvarstående -n 
efter trycksvag vokal i best. fem. m. fl. ordgrupper inom uppsvenskt om- 
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råda. Därvid omnämnas att detta drag återfinnes i s. och v. Uppland. Då 
det också är allenarådande i nordväst och då gränsen för kvarstående -n 
i huvudsak följer linjen Stockholm—Uppsala—Gävle (s. Gästrikland har ju 
f. ö. också -n), vore det både enklare och riktigare att säga »västra Upp-
land». Under mom. m) s. 33 nämnes att uppsvenskan förallmänligat den 
oblika formen av gamla svaga subst. i fall som m. skida 'släde' och backa 
'backe' (dock mindre ofta ifråga om levande varelser) samt f. stugu 'stuga' 
och kaku 'kaka'. I det sammanhanget kanske man också kunde påpeka, 
att u-formerna främst uppträda i gamla kortstav. femininer medan de 
långstav. ofta ha -a (eller i ö. Uppland -å t. ex. stintå, jfr uppl. bröllops-
dikter hos Hesselman!). Vi ha nämligen framför allt i det västuppländska 
område, som bevarat ändelse-n tydliga spår av vokalbalans u : a således 
kaku, lådu eller läcklu men klocka, kförka (jfr också mellanvok. u i kort-
stav. första led i sms. furuskog, salutorg men synkope i långstav. kärr-
gål 'kyrkogård'). Med dessa drag sammanhänga ytterligare ett par som 
visa den ålderdomliga strukturen hos dessa uppländska mål, nämligen 
spår av bevarad kortstavighet (jfr s. 42), t. ex. späda 'spade', skåda 'skada', 
feitan 'handtag' och kiiku 'kaka', smfilu 'smula', bärs 'bara' (de båda sista 
ytterst vanl.), jfr A. Isaacsson, Fjärdh. s. 46 (Sv. Lm. B 21). Härmed sam-
manhänga också viktiga avvikelser i dessa trakter från »normalt» tonfall, 
vilka lika väl som »bergslagsaccenten» förtjänat ett omnämnande (s. 35), 
eftersom de ha rätt stor språkhistorisk betydelse. I hela västra Uppland 
förekommer nämligen spår av »jämviktsaccent» i gamla kortstaviga två-
stavingar (jfr Isaacsson a. a. s. 60 »ett bitryck som vid lexikaliskt uttal 
närmar sig huvudtryck» på sista stav.) alldeles som i övre Dalarna och 
övre Norrland. Och omedelbart i sammanhang härmed synes stå utbred-
ningen av grav accent i fornspråkliga enstavingar, således typen tåke 'ta-
ket' och hitse 'huset', inom sydv. Uppland, där således gravis förallmän-
ligats. Och en direkt motsatt uniformering av accenttypen har ägt rum 
i nordö. Uppland (Frösåkers hd m. m.), där akut accent genomförts också 
i gamla två,stavingar, tydligen i visst samband med finlandssvenska mål 
bortom Bottenviken. 

Till kartan 5 (s. 34) bör anmärkas, att området för vokalbortfall i 
Värmland är betydligt större än där visas. Gränsen går i verkligheten 
nästan fram mot Vänern norr om Karlstad. Till uppgifterna om förekomst 
av »Viby-i och -y» (s. 35) kan läggas att ljuden i fråga inte förekomma 
bara »i Göteborg», som där säges i fråga om v. Sverige. Det är rätt all-
mänt i Bohuslän, i Dalsland och i Värmland (jfr B. Holmberg, Stud. över 
»dämpade» vokaler, Sv. Lm. 1949, s. 1 ff. och 1952, s. 105 ff.). Pluralfor-
mer på -r av neutra, typen diker 'diken' är allmän även i Värmland (s. 38) 
och uppgifterna om förekomst av tilljämning (s. 39) kan kompletteras 
med att sådan uppträder också i Värmland (särsk. i S. Finnskoga). S. 40 
talas om det bortfall av änd. -er i pres. av starka verb, som väl beror på 
att 1 pers. sing. segrat, såsom ett vanligt norrländskt drag och en likhet 
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med dalmålen; det gäller också för hela nordspetsen av Värmland. Där-
emot har r-bortfallet i det i samma mom. (e) nämnda ak en helt annan 
historia. Där gäller det nämligen det vanliga bortfallet av ändelsen -er i 
mask, nom., ty ordet årder är generellt mask. i västnord. mål: i Norge, 
Västsverige, Norrland ned till n. Gästrikland och i Österbotten. Däremot 
är årder neutr. i östra Sverige från Skåne upp till s. Gästrikland och på 
Åland samt i Nyland med former som årder, åder eller ålder (ej tjockt 1!). 

Under mom. e) omnämnes s. 44 den östsvenska egenheten att förbin-
delsen -ng- uttalas med både nasal och explosivt g, t. ex. lagg, en egen-
het som återfinnes också i dalmål, vissa norrländska mål och i gutniskan 
— tilläggas kan där också »i roslagsmål», där draget alltjämt är levande. 
På s. 54 (mom. a) nämnes på tal om motsättningen vno. ki, bfi : öno. kö, 
bö att enstaka former med -u kunna påträffas så långt österut som v. 
Hälsingland och Ångermanland. Sådana former påträffas t. o. m. så öst-
ligt som i Uppland, där vi ha ortnamn som Buckarby (Ö. Våla, Nora), 
uttalat bfikarby motsv. fsv. Bodhakarlaby. Likaså är verbet knoga 'stöta 
med knogarna' väl belagt i formen knuva i n. Uppland. Det kan också 
tilläggas till uppgiften s. 55 om ord med u-omljud, att formen taltrost inte 
bara finns i Västergötland och Dal utan också lever in. Uppland (tåtreisy). 

Den regionala utbredningen av enskilda ord är ett mycket intressant 
men tyvärr ännu alltför litet utrett kapitel. Man kan hänvisa till G. Berg-
mans hithörande utredningar, som dock närmast beröra riksspråkliga mot-
sättningar. Det material som sammanförts av Wessån s. 56 f. ger en del 
synpunkter på folkmålens ordförråd av stort värde. En sådan uppräkning 
inom så begränsat utrymme kan givetvis inte ta med annat än smakbitar 
ur samlingarna. Och naturligtvis kan inte smärre detaljfel undgås när man 
tar upp ord, som ingalunda blivit tillfredsställande kartlagda till sin sprid-
ning och betydelse i skilda mål. Tyvärr kan inte heller den kommande 
språkliga delen av Atlas över svensk folkkultur råda bot på denna brist 
i våra kunskaper, eftersom också den ger bara några stickprov. Också här 
vill jag göra några små anmärkningar till Wessåns material. S. 57 med-
delas, att en stör, varpå sädeskärvarna hängas upp till torkning i s. Sve-
rige heter krake, medan däremot snes brukas för samma sak i m. och n. 
Sverige. Vad beträffar krake torde uppgiften stämma ifråga om sydö. Sve-
rige, men i v. Sverige synes denna betydelse hos ordet inte vara belagd, 
i varje fall inte i Västergötland och Värmland, där det har helt andra be-
tydelser. Däremot användes krake i angiven betydelse åtminstone upp 
till n. Uppland (också i silas. krakstör,) vid sidan av snes, som där bety-
der själva »skylen», säden som sitter på stören. (Jfr f. ö. karta VII »Snes» 
i Atlas över sv. folkkultur I, som dock tyvärr inte ger klara besked om 
benämningarnas utbredning.) På samma s. 57 nämnes också att fjäll i 
Bohuslän och Dalsland bet. 'berg med kal yta'; därtill kan fogas, att or-
det utom i Norrland och Dalarna knappast någonstädes folkligt använ-
des i riksspr. bet. 'högfjäll' (annat än på tal om andra trakter). Både i 
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Värmland och i Uppland användes ordet t. ex. som beteckning på 'impe-
diment' (jfr ängsfjäll, urfjäll). På samma sida nämnes vidare, att ordet 
träsk i Lappland och Finland bet. 'större insjö': samma bet. finnes också 
i Roslagen hela kusten utefter från Lidingön till Gävle, och så långt in i 
landet som man regelbundet brukar ordet sjö som beteckning för 'hav'. 
Det kan tilläggas att tjärn i angiven bet, är vanligt också i ö. Mellan-
sverige (Uppl.-Västm.). Det nyss påpekade sambandet mellan ö. Uppland 
och Finland återkommer också i fråga om ett ord som tistron (s. 60) för 
svarta vinbär, som är vanligt i skärgårdsområdena på båda sidor om 
Bottniska viken. Uppgiften om att ordet älv (s. 58) skulle vara främmande 
för folkspråket i Uppland bl. a. kanske behöver modifieras: det finns bara 
en älv inom området som förtjänar namnet, Dalälven, och den heter på 
norduppländska rätt och slätt Älven. 

En uppgift som torde böra rättas förekommer också i den nya uppl. 
s. 80 i fråga om landsmålsarkivens olika arbetsområden. Enligt det av 
K. Maj:t fastställda reglementet för arkiven höra nämligen också Jön-
köpings och Kalmar län med till Uppsalaarkivets undersökningsområde 
i samarbete med Lundaarkivet. Likaså göras undersökningar av institu-
tet i Göteborg inte bara i Göteborgs och Bohus län utan också i Dalsland 
i samarbete med Uppsala. Det kan också påpekas att numera (sedan 1954) 
i Umeå finnes ett institut för dialektforskning, »Folkmåls- och folkmin-
nesundersökningen för övre Norrland», t. v. knutet till Länsmuseet där. 
Dess arbete bedrives i kontinuerligt samråd med arkivet i Uppsala. 

Samtidigt med denna nya upplaga av »Våra folkmål» har prof. Wessån 
också utsänt den femte upplagan av första delen av sin »Svensk språk-
historia», omfattande ljudläran och ordböjningsläran. Detta arbete var 
från början avsett som en lätt introduktion till studiet av svenskan för 
dem som läste nordiska språk, ungefär motsvarande ettbetygskursens krav. 
Med hänsyn till att numera många studenter nöja sig med enbart detta 
betyg och således aldrig komma i tillfälle att bekanta sig med fornisländ-
skan, har förf, redan tidigare måst ge en fylligare behandling av fornsvensk 
grammatik än han gjorde i de tidigare upplagorna — för att ge en viss 
ersättning för den grundval till begripandet av samnordisk språkutveck-
ling, som studiet av forrivästnonliskan tidigare gett. Det är här fråga om 
en synnerligen nyttig handbok inte bara för elementära studier utan för 
envar, som behöver kortfattade och klara besked om svensk språkutveck-
ling genom tiderna. Också fackmannen i ämnet är tacksam för att ha 
den till hands. En nyttig hjälp ger den också åt den som sysslar med våra 
folkmål, enär här rikligt med hänvisningar till sista uppl. av »Våra folk-
mål» förekomma i samband med behandlingen av de geografiska skift-
ningarna i äldre tiders språk. För den som tidigare använt arbetet behövs 
ingen annan rekommendation för det än att det nu föreligger i en ny vid-
gad och förbättrad upplaga. 1 och med denna föreligger också hela verket 
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tillgängligt i handeln. År 1956 utkom del III »Grundlinjer till en historisk 
syntax», ett bidrag till kunskapen om vårt modersmål som var särskilt 
välkommet, eftersom hittills en översikt av den svenska syntaxens historia 
saknats. Här skall jag ej närmare ingå på dess innehåll, då förmodligen 
en granskning av på detta specialområde verksam forskare senare kom-
mer i denna tidskrift. Här kan också påpekas, att del II av språkhistorien, 
ordbildningsläran, kom i en andra upplaga redan 1948. 

Med den sålunda utvidgade och fullständigade »Svensk språkhistoria* 
1—III och med »Våra folkmål», uppl. 5, har Wess6n givit studerande och 
forskare i modersmålets historia en värdefull hjälpreda. Till detta har han 
dessutom också i en femte upplaga 1957 utgivit »De nordiska språken», 
som kompletterar och avrundar hans lärargärning till tjänst för kommande 
generation av nordiska-språk-studerande och modersmålslärare, när han 
själv gått in i emeritusståndet och inte längre muntligt kan inviga sina 
lärjungar i vårt språklivs mysterier. 

Manne Eriksson 

Atlas över svensk folkkultur, utgiven av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 
I: Materiell och social kultur, red. av Sigurd Erixon. Uddevalla 1957. 62 s. 
stor hl. (Bokförlaget Nita). 

Som ett mycket viktigt datum i svensk folklivsforsknings historia får 
man betrakta utgivningen av första delen av Atlas över svensk folkkultur 
(ASF), vilken kom till Kungl. Gustav Adolfs Akademiens 25-årsjubileum 
hösten 1957. Med denna atlasdel har vår forskning fått ett viktigt hjälp-
medel för översikt över de från bygd till bygd skiftande materiella och 
sociala kulturförhållandena hos allmogebefolkningen i vårt land och del-
vis också i Finland. 

Denna av prof. Sigurd Erixon redigerade del präglas helt av hans forskar-
insats och ger långa stycken resultaten av hans egen forskargärning inom 
svensk allmogeetnologi. På ett lyckligt sätt sammanfattas häri resultaten 
av hans och hans lärjungars mångåriga mödor, samtidigt som denna del 
utgör ett bestående monument över den kultur av åldrigt märke, som det 
senaste halvseklets utveckling nästan helt sopat bort. Den som närmare 
vill veta, hur denna kultur i sina skiftande lokala särformer en gång tog 
sig ut, får här svar i lättillgänglig form genom ett antal valda typexempel, 
som på kartorna fixerats till sin geografiska utbredning. De provinsiella 
motsättningar i fråga om föremålstyper och sociala sedvänjor, som här 
visas upp, komma för övrigt säkerligen att ytterligare markeras, när också 
kartorna i de folkloristiska och språkliga delarna av ASF föreligga. 

Det är glädjande att äntligen få se slutresultatet av det mångåriga 
arbete, som ASF bygger på. Tjugo år ha gått sedan verkets plan preli-
minärt fastställdes hösten 1937 och aderton år sedan det första anslaget 
av lotterimedel till dess påbörjande beviljades. När de fyra ursprungliga 
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huvudredaktörerna 1939 trädde till verket, hyste både de och deras in-
tresserade medarbetare en förhoppningsfull tro på att rätt snart kunna 
framlägga de fyra tunna delar av atlasen, som man efter krympning av 
en tidigare, mera omfattande plan slutligen måst stanna inför. Vart och ett 
av de fyra ämnena, etnologi och folklore, dialekt- och ortnamnsforskning, 
företrädda av S. Erixon, Å. Campbell, N. Lindqvist och J. Sahlgren, fick 
nu nöja sig med att blott disponera utrymme för 24 huvudkartor. Ett 
mycket stort material var ju redan samlat från alla dessa arbetsområden, 
och det borde räcka ett gott stycke som underlag också för kartlägg-
ningen. I motsats till ett flertal andra samtidigt påbörjade utländska 
atlasföretag skulle nämligen den svenska atlasen inte bara behandla den 
dagsaktuella kulturhorisonten med alla dess moderna inslag, utan skulle 
framförallt ägnas åt att fixera den kulturella situationen före den mo-
derna industrialismens genombrott och främst bygga på resultaten av de 
senaste sjuttiofem årens insamlingsarbete rörande vår gamla allmogetradi-
tion, således på det material som sammanförts genom Nordiska museet 
och en rad provinsmuseer och genom landsmåls-, folkminnes- och ort-
namnsarkiven. På detta sätt skulle ASF kunna givas en djupare histo-
risk grundval än vad sådana atlasverk kunna få, som endast bygga på 
snabbutfrågning av det aktuella dagsläget. 

När excerperingen och sorteringen av befintligt material påbörjades 
våren 1939 visade det sig, att detta redan samlade material var rikligt 
nog. Men samtidigt visade det sig rätt ojämnt fördelat i geografiskt av-
seende och lämnade många frågor obesvarade. De vita fläckarna på kar-
torna måste fyllas ut genom lokala inventeringar av hembygelssamlingar 
och utfrågning genom ortsmeddelare och frågelistor. Detta gällde i lika 
hög grad alla atlasdelarna. Att sådana kompletteringar måste göras, hade 
man nog tänkt sig redan vid planläggningen, men då hade man optimis-
tiskt räknat med hjälp för dessa genom de på området verksamma in-
stitutionerna, främst Nordiska museet och landsmålsarkiven, och anslag 
för detta ändamål hade därför inte i tillräcklig utsträckning beräknats 
inom atlasverkets egen stat. Med kriget hösten 1939 minskades kraftigt 
dessa institutioners möjlighet att medverka, då deras driftsanslag skuros 
ned och samtidigt alla kostnader ökade. Därmed drogs ett brett streck 
över atlasredaktionens förhoppningar att snabbt och effektivt få hjälp 
från det hållet, och redaktörerna måste vänta på bättre tider — eller 
skaffa medel från annat håll som prof. Erixon gjorde. Arbetsmöjlighe-
terna försvårades också genom att så många av medarbetarna i företaget 
långa tider lågo ute i beredskapstjänst. Och när kriget var slut voro de 
flesta av dem upptagna av andra uppgifter, som hindrade arbetet på atla-
sen. Så har det dragit om nästan två årtionden, innan första delen av 
verket kunnat framläggas i tryck. Många medhjälpare ha bidragit till 
resultaten, inte minst de villiga ortsmeddelarna. Erixon meddelar i för-
ordet att omkring 800 ortsmeddelare bidragit med material till denna del. 
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De vetenskapliga och tekniska medarbetarna ha också varit många, och 
deras namn nämnas i förordet. Men denna atlasdel är främst en insats 
av Sigurd Erixon själv, som redigerat och dirigerat arbetet och själv sva-
rat för de flesta av kartorna. En viktig insats vid den slutliga redige-
ringen har också fil. dr E. Laid tydligen gjort, och när det gäller den 
svenska kulturens kontakter österut till Finland har prof. K. Vilkuna 
svarat för de finsktalande områdena av landet och fil. dr Ragna Ahlbäck 
för de svensktalande. 

Genom den beskärning av den ursprungliga planen för ASF, som re-
dan från början måste göras med hänsyn till omfattningen av från sta-
ten anvisade medel, skulle varje atlasdel komma att omfatta endast 24 
huvudkartor. Genom bruk av bikartor i mindre skala (huvudkartorna 
äro i 1: 4 000 000) har dock Erixon kunnat belysa ett betydande antal 
kulturelement: de 44 bikartorna ge samman med huvudkartorna sam-
manlagt 68 kartor, av vilka flera dessutom röra mera än ett ämne var-
dera. Verket ger således en rätt bred grundval för begripandet av sam-
manhang och variationer i svensk allmogekultur. 

När det gäller den tekniska utformningen av ASF har jag ingen anled-
ning att här yttra mig, eftersom jag själv i någon mån varit medansva-
rig för denna. Här bör dock påpekas den avgörande insats vid utform-
ningen av kartorna, som redan på ett tidigt stadium av arbetet gjordes 
av redaktionschefen fil. dr Magnus Lundqvist, Esselte. Om denna sida 
får f. ö. andra döma. Nämnas bör dock, att användningen av två färger 
för inläggningen på kartorna i hög grad bidragit till att öka deras läs-
barhet. 

Någon detaljkritik av det sakliga innehållet i denna första del kan 
givetvis inte göras inom ramen för detta korta omnämnande. Att verket 
trots långa års mödor skulle vara alldeles felfritt och fullständigt kan 
man givetvis inte räkna med. Absolut korrekthet är svår att uppnå. En 
folkkulturatlas kan ju ingalunda betraktas som ett avslutat arbete, ett 
monument över en död kultur, utan som ett levande diskussionsinlägg, 
som främst bör stimulera till fortsatt forskning och vetenskaplig diskus-
sion. Lokala detaljundersökningar komma säkerligen att på åtskilliga 
punkter kunna komplettera och beriktiga kartuppgifterna. Det bör vara 
självklart för den som använder atlasen, att den knapphändiga kom-
mentar, som löper parallellt med kartorna, ingalunda uttömmande be-
handlar de berörda ämnena. Genom hänvisning till litteraturen i ämnet 
vill denna kommentar sporra till fördjupat studium av frågorna, som i 
många fall ännu vänta på sin djupare vetenskapliga undersökning. Man 
får hoppas, att ännu åtskilliga doktorsavhandlingar utöver dem som re-
dan inspirerats av ASF kunna bli resultatet av sådana fördjupade studier. 
Kartkommentaren i all sin knapphet torde dock, i en del fall med stöd 
av enkla teckningar i kartlegenderna, ge läsarna den behövliga oriente-
ringen rörande de behandlade ämnenas funktionella och historiska sam- 
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manhang. Kommentaren bör kunna räcka som vägvisare. Viktiga för 
arbetets rätta förstående äro också den historiska redogörelsen för ASF:s 
tillkomst och de viktiga synpunkter på atlasarbetets metodik, som Erixon 
meddelar i förord och inledning. 

Användarna av ASF I skulle nog i vissa fall ha anledning att rådfråga 
de frågelistor som använts för insamlingsarbetet till denna del. Tyvärr 
har inte utrymmet i själva atlaspublikationen medgett deras medtagande 
ens för i atlasen berörda frågor, inte ens i sammandrag. Ett urval av de 
över 140 listorna har dock tidigare kommit i tryck (i Folk-Liv 1941) och 
äro således åtkomliga. Listorna voro fördelade på följande fyra sektio-
ner: 1) sociala förhållanden och bostadsvanor, 2) byggnadskultur, 3) nä-
ringar, livsmedel, redskap och husgeråd, samt 4) arbetsfördelning och 
mångsyssleri. Det som tagits med i den fullbordade del I är således blott 
ett urval ur dessa grupper av för kartframställning särskilt lämpliga äm-
nen, främst rörande jordbruk och boskapsskötel, byggnadskultur och 
vissa husgeråd och redskap. Bland behandlade kulturelement må näm-
nas följande exempel ur innehållet: byordningar och kyrkplatser, by-
stämmoplatser, säsongfiskeplatser, spadbruk, årdertyper, såskäppor och 
kvinnliga »såningsmän», fäbodarnas och långmjölkens sydgränser, liar, 
skäror, räfsor och sädesuppsättningar, slagor, vannor och stampor, mjöl-
sorter och brödtyper (av Å. Campbell), oxar, ok och seldetaljer, linbered-
ning samt vidare byggnadskonstruktioner och hustyper, ugnar m. m., 
anknytande till Erixons tidigare forskning inom detta område, belys-
ningsanordningar, bruket av träskor, dryckeskärl, säsongflyttningar, bo-
städer i fähuset, bruk av sommarkök samt slutligen låssmeder och lås-
typer. 

Del I av ASF berör sålunda rätt många sidor av östnordisk etnologi. 
I mänga fall peka dess kartor på frågor, som inte rätt kunna förstås utan 
en motsvarande kartläggning också i Norge och Danmark. Man får såle-
des här en bekräftelse på ett behov som man hade i sikte redan då det 
första utkastet till ASF gjordes, nämligen av ett nära samarbete över 
hela Skandinavien. Man får hoppas, att grannländerna nu inspireras att 
i efterhand följa det svenska exemplet och i någon form ta upp till be-
handling vissa kulturföreteelsers samnordiska spridning. 

Utgivandet av denna del av ASF kan kanske också väcka intresse 
hos andra än etnologerna av facket. Att den kan ge viktig sidobelysning 
över den sakliga sidan av många språkliga frågor har man anledning 
konstatera — en del paralleller komma att beröras redan i den språkliga 
delen av atlasen. Men även en bredare publik bör kunna ha en viss 
glädje av arbetet. Det ger värdefulla uppslag att fundera.  över och många 
svar på frågor åt den som är intresserad att få veta något om den 
svenska kulturen och dess lokala variationer. 

Till slut kanske ett ord också bör sägas om vad ASF kan betyda för 
internationell forskning. Många uppslag till fortsatt sameuropeisk forsk- 
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ning kan den säkerligen ge. Men ett väsentligt hinder för dess rätta till-
godogörande internationellt är språkfrågan. Visserligen ha karttitlarna 
översatts till engelska, men tyvärr inte legenderna. Vägen till full för-
ståelse är således stängd för den som inte behärskar svenskan. Likaså 
hade det nog varit önskvärt att en översättning av Erixons inledning — 
i sin helhet eller i sammandrag — kunnat bifogas verket. Detta är 
kanske ännu inte för sent. Man kan ju tänka sig att engelska översätt-
ningar tillfogas i samband med utgivningen av hela verket — eller som 
supplement för utländska köpare. Man får nu bara hoppas på att de 
följande delarna kunna komma ut någorlunda snart. Både den av Camp-
bell redigerade folkloristiska delen, som vid hans död var färdig till 
största delen, och den språkliga volymen, som N. Lindqvist svarar för 
och som också sedan flera år tillbaka till största delen legat färdig i 
manuskript, borde kunna utkomma nästkommande år. Och den av J. Sahl-
gren redigerade ortnamnsatlasen med sitt för en större allmänhet loc-
kande ämne borde inte heller låta vänta på sig alltför länge. 

Manne Eriksson 

Comptes rendus littéraires 

M. MANNE ERIKSSON, Uppsala, fait un compte rendu de la these du 
Suisse EDUARD KOLB, « Alemannisch-nordgermanisehes Wortgut » (Frau-
enfeld 1956), oh eelui-ci a voulu demontrer certaines ressemblances entre 
les dialectes germaniques du sud et du nord, entre autres des parall6les 
lexiques et semantiques. M. Eriksson diseute notamment la confronta-
tion du mot suisse-al6mannique Wiruie = le mot su6dois vind 'grenier' 
et Hi8t (suisse-al6mannique) = hes, hässja (nordique) 'construction en 
bois oh l'on met å secher le foin ou le — Ensuite M. Eriksson fait 
un compte rendu de M. ELIAS WESSåN: « Våra folkmål » (Nos patois), 5e  
edition (Malmö 1958) et « Svensk språkhistoria I. Ljudlära och ordböj - 
ningslära », (Histoire de la langue suedoise I. Phonetique et morphologie) 
5e  6d. (Lund 1958). — M. Eriksson finit par donner un compte rendu de 
« L'Atlas du folklore et des patois suedoises, tome I: Civilisation mate-
rielle et sociale », publie par L'Academie Royale Gustave Adolphe en 
1957 (Uddevalla) et redig6 par M. SIGURD Eltrxox. 



Undersökning av svenska dialekter och folkminnen 
1956/57 

Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala 
Årsberättelse för budgetåret 1956/57 

Av DAG STRÖMBÄCK OCH FOLKE HEDBLOM 

I. översikt över ekonomi, förvaltning och personal 

Arkivets stat för budgetåret 1956/57 fastställdes genom k. brev den 
4/5 1956. Anslagens belopp och fördelning på skilda poster framgå av 
statsliggaren för nämnda år s. 590 ff. 

Anslagsposten till av lön inga r till icke-ordinarie personal höjdes 
från 170 300 kronor under föregående år till 171 300 kronor för täckande 
av kostnader för löneklassuppflyttningar. Anslaget till omkostnader 
sänktes från 18 300 kronor till 16 700 kronor. Minskningen hade sin grund 
i att ett engångsanslag till stålskåp för grammofonskivor om 2 500 kronor 
bortföll, varvid dock det årliga anslaget till inköp av skåp för förvaring 
av ordsamlingar höjdes från 600 till 1 500 kronor. Anslaget till insam-
ling och bearbetning av vetenskapligt material ökade med 
400 kronor till 71 400 kronor. De under fjolåret utgående engångsbelop-
pen till inlösen av E. Modins kulturhistoriska samlingar, 4 000 kronor, 
och till inköp av nytt inspelningsverk, 11 500 kronor, bortföll°. I stället 
tillkom ett engångsbelopp för inköp av inspelningsbil, 17 900 kronor, var-
vid dock det årliga beloppet till garagehyra och bilens drift sänktes från 
5 000 till 3 000 kronor. 

Arkivets styrelse har under året haft oförändrad sammansättning. 
Ordförande har varit professor Å. HOLMBÄCK, vice ordförande professor 
B. COLLrNDER, sekreterare arkivchefen professor D. STRÖMBÄCK, skatt-
mästare överbibliotekarien T. KLEBERG och övriga ledamöter professo-
rerna V. JANSSON, I. LUNDAHL, C.-A. MOBERG, I. MODER och J. SVEN-
NUNG. Suppleanter ha varit professorerna V. SVANBERG och E. LÖFSTEDT. 

Arkivets fasta personal har utgjorts av: 
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A. Arkivchel 
Professorn i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folklo-

ristisk, vid Uppsala universitet fil. dr DAG STRÖMBÄCK. 

B. Ordinarie tjänstemän 

Kontorsbiträden i lönegrad Ca 8: fröken ANNA-LISA BORG och fröken 
EVA MASRELIEZ. Borg innehar förordnande på e. o. tjänst, se nedan. 

C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ce 25 

Förste arkivarier i lönegrad Ce 31: docenten fil. dr MANNE ERIKS-

SON, arkivchefens ställföreträdare; professor ÅKE CAMPBELL, föreståndare 
för folkminnesavdelningen; fil. dr HERBERT GUSTAVSON samt fil. dr 
FOLKE HEDBLOM, föreståndare för fonogramavdelningen. 

Arkivarier i lönegrad Ce 27: fil. lic. ERIK HOLMKVIST och fil. lic. 
RICHARD BROBERG, föreståndare för expeditionen. 

D. övrig icke-ordinarie personal 

Arkivarier i lönegrad Ce 25: fil dr STIG BJÖRKLUND och fil. lic. ÅSA 

NYMAN. 
Kontorister i lönegrad Ce 13: fru DAGMAR HOLMKVIST och fil. dr 

ELLA ODSTEDT. 
Arkivbiträde i lönegrad Ce 11: fröken ANNA-LISA Bona. 

Extra medarbetare: Fil. dr HARALD GRUNDSTRÖM har tjänst-
gjort vid lapska undersökningen, läroverksadjunkten fil. lic. NILS TIBERG 

har varit ledare för estlandssvenska undersökningen. Fru GERDA GRAPE 
har tjänstgjort vid folkminnesavdelningens realkatalog och fil, stud. fru 
VALDIS ORDÅUS har med i regel halv arbetstid tjänstgjort såsom arkiv-
chefens sekreterare. Dr phil. OSKAR LOORITS har fortsatt sitt arbete inom 
folkmirmesavdelningen såsom innehavare av stipendium för flyktingsfors-
kare. 

För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under insti-
tutionens olika avdelningar. 

II. Samlingarnas tillväxt och användning 

Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av ne-
danstående översikt: 

1. lexikaliska ordsamlingar 146 bl. A4, 45 bl. 4:o, 44554 bl. 
16:o. Därav komma på ordregistret 13 700 och på sakregistret 200 bl. 
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texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnes-
uppteckningar 178 bl. fol. och A4, 4 131 bl. 4:o, 109 bl. 8:o och 5 bl. 16:o. 

grammatiska uppteckningar 120 bl. A4, 9 bl. 4:0, 1 häfte 
och 1 typordlista. 

primäranteckningar 42 bl. 8:o och 19 häften. 
melodiuppteckningar 11 melodier. 
teckningar, skisser, kar tor (separata, utom de som ingå i 

löpande text) 21 teckn. 
fotografier 426 st. 
diverse 3 häften. 

Fonogramarkivet har under året tillförts 236 st. nyinspelade mag-
netofonband. Därav har ca hälften överförts till 320 st. nya originalski-
vor, de flesta om 331/3  varv/min. För arbetsbruk inom institutionen ha 
överföringar gjorts till 39 st. skivor och 6 st. band. För utomstående in-
stitutioner och enskilda personer ha 238 kopieskivor framställts. 

Referensbiblioteket har under året tillförts 295 nummer, var-
till komma 47 årsleveranser av tidskrifter och fortsättningsarbeten. För-
värvet har till övervägande del skett genom gåvor och bytesverksamhet 
med tidskriften Svenska Landsmål och arkivets skriftserier. Under året 
ha 95 volymer inbundits eller reparerats. 

Antalet besök av forskare ej tillhörande institutionens personal har 
varit 3 388. 

Lån av handskrifter och böcker inom staden ha beviljats i 93 fall, 
varvid 157 nummer utlånats, och utom staden i 81 fall, varvid 743 num-
mer utlånats. Hela antalet utlånade volymer var således 900. 

III. Arkivarbeten och materialbearbetning 

1. Allmän översikt 

Expeditionen har föreståtts av BROBERG. Under hans tjänstledig-
heter och resor har HEDBLOM haft överinseende över expeditionens ar-
bete. Fru HOLMKVIST har liksom tidigare haft ansvaret för den centrala 
registreringen av inkomna samlingar, för in- och utlåningsverksamheten 
samt assisterat besökande forskare. Under året har 523 nya enheter in-
förts i accessionskatalogen. Dessa ha också antecknats i topografiska re-
gistret och personregistret. Utsända frågelistor och inkomna svar ha för-
tecknats i frågelistregistret. Inkommande litteratur har katalogiserats av 
ERIKSSON. Hedblom har varit arkivets kassaförvaltare. Bokförings- och 
kassaarbetet har åvilat fröken BORG. Vid handläggningen av personal-, 
löne- och bokföringsfrågor har länsnotarien B. NORDENSKJöLD varit sak-
kunnig medhjälpare. Fröken MASRELIEZ har liksom tidigare såsom sär-
skilda arbetsuppgifter haft förvaltningen av institutionens lager av pap- 
13 — 578551 Svenska Landsmål 1958 
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per och kontorsmateriel samt distribution av arkivets publikationer. Hon 
har fört inventarieliggaren samt i övrigt svarat för maskinskrivning, 
stencilering m. fl. göromål. Fru Onotus har varit arkivchefens sekrete-
rare och i övrigt biträtt i skiftande arbetsuppgifter. — I expeditionens 
arbete har förutvarande kontorsbiträdet fru C. HEDBLOM tidvis deltagit. 
Friherrinnan RITA V. ESSEN har i begränsad omfattning fortsatt sitt ar-
bete med ordnande av dr Erik Modins kulturhistoriska samlingar. 

Från expeditionen ha under året avsänts 1 188 brev och 500 andra 
försändelser. 

Or dregistre t. Arbetet på institutionens allmänna ordregister har 
såsom förut bedrivits landskapsvis. Den på grund av penningvärdets fall 
allt knappare tillgången på anslagsmedel till honorering av excerpister 
har tvingat till en kraftig nedskärning av denna verksamhet. GUSTAV-
SON har under året fullbordat excerperingen av M. Klintbergs primär-
anteckningar jämte vissa andra manuskript, vilket tillfört det gotländ-
ska registret 7 300 bl. 16:o från 7 socknar. Det värmländska registret har 
av kand. J. JACOBSSON kompletterats med ord ur Karl L:son Bergkvists 
Dalby-uppteckningar, och fru ULLA BROBERG har excerperat drygt 5 000 
bl. 16:o. Detta register uppgick vid årets slut till över 130 000 bl. 16:o och 
registret över uppslagsord i Värmlands-samlingarna till omkr. 20 000 bl. 
För det ångermanländska registret har fil. mag. A. IVARSSON avslutat 
sin andel av excerperingen. Fil. stud. R. VÄSTERLUND har fortsatt sitt 
excerperingsarbete. Registret omfattar vid årets slut ca 18 $00 bl. 16:o, 
vilket innebär en ökning med 1 400 bl. 

Sa kr egistr et. Fru GRAPE har fortsatt sitt arbete vid realkatalogen. 
Hon har under detta år främst ägnat sig åt en inventering av katalogen 
för kontroll av kortens och sakgruppernas platser i katalogsystemet. Till-
skottet av nya kort har stannat vid ca 200. Vid årets slut omfattade 
katalogen 221 823 kort, hänvisningskort ej medräknade. Liksom tidigare 
har fru Grape lämnat hjälp åt forskare som sökt material ur samlingarna 
samt gjort sammanställningar av dialektord med anledning av förfråg-
ningar från redaktionen av Svenska Akademiens ordbok i Lund. 

De språkliga landskapsundersökningarna ha fortsatts ef-
ter tidigare riktlinjer. 

Dalar n e. BJÖRKLUND har varit undersökningens ledare. Hans huvud-
uppgift har varit utskrivningen av tryckfärdiga manuskriptartiklar för 
Dalmålsordboken. Därunder anträffade luckor och brister i uppteck-
ningarna ha antecknats sockenvis i frågeböcker och behandlats vid resor 
i landskapet. Manuskriptet hade vid årets utgång förts fram till artikeln 
slogs m. Björklund har vidare genomgått vissa äldre källor och arkiva-
lier, bl. a. Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek, 
för uppspårande av material av betydelse för ordboken. Härvid ha ord-
samlingarna tillförts över 1 120 bl. 16o. Dessutom har Björklund gran-
skat inkommande uppteckningar, skrivit uppslagsord, utskrivit grammo- 
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fonirispelningar från Älvdalen m. fl. snr, besvarat förfrågningar rörande 
övre Dalarnas språk och etnografi m. m. — övriga medarbetare vid un-
dersökningen ha varit doc. S. FRIES, som utredigerat egna och andras 
kompletteringsanteckningar, fru Gurr BJÖRKLUND, som utskrivit upp-
teckningar av S. Björklund samt biträtt med textning, sortering och 
maskinskrivning, samt fil. stud. Guxvon HOLMKVIST, som registrerat 

Levanders uppteckningar från Ovanailjan efter 1940. Genom dessa 
excerperingar ha kompletteringsregistren tillförts 3 778 bl. 16:o. Ord-
bokens tryckmanuskript har tillförts omkr. 785 kvartoblad och om-
fattade vid årets slut 27 575. 

Doc. Fries har vidare granskat upptecknaren Ingvar Normans ord-
samlingar från Säters sn i Dala-Bergslagen. De ha under året ökat med 
ca 4 650 bl. 16:o och uppgå till sammanlagt ca 9 250 bl. 

Dalslan d. BROBERG har genomgått och ordnat en samling uppteck-
ningar från nordvästra Dalsland gjorda av f. landsantikvarien Nils Ivan 
Svensson. 

Got land. GUSTAVSON har fortsatt sin excerpering av Jakob Karls-
sons »brev» på Laumål och därvid avskrivit ca 200 s. folkminnen m. m. 
Härtill kommer den ovan under ordregistret nämnda excerperingen. av 

Klintbergs anteckningar. Han har vidare börjat utredigera den på 
Klintbergs stora ordsamling (omkr. 60 000 bl. 8:0) baserade ordboken över 
Laumålet. Manuskriptet har framskridit till artikeln blåsa och omfattar 
i koncept 166 s. i A4-format. I samverkan med Nordiska museet ha ko-
pior tagits av samtliga Klintbergs fotografiplåtar, varav arkivet inlöst 
340 bilder av redskap m. m. Gustavson har renskrivit egna uppteck-
ningar från Lau och Hablingbo, transkriberat grammofontexter från Ho-
grän och Bro, granskat uppteckningar och handlett studerande. 

Gästrikland. HEDBLOM har skrivit ut grammofontexter från Valbo 
och Hedesunda socknar. 

Härj e dala n. STRöMBÄCK har utredigerat egna uppteckningar från 
Långå by i Hede sn. 

Jämtland. Doc. K.-H. DAHLSTEDT har granskat inkomna dialekt-
uppteckningar. 

Lappland. Fil. mag. 1J. ERIKSSON har utredigerat inspelningar från 
Åsele sn. 

Me delpa d. Rektor A. HELLBOM, Stockholm, har utskrivit flertalet 
av arkivets grammofoninspelningar från Njurunda sn. 

Norrbotte n. Doc. K.-H. DAHLSTEDT har granskat inkomna upp-
teckningar, särskilt från Norrfjärdens an. Fru ANNA RöNNQVIST har ut-
redigerat egna ordsamlingar från Neclerkalix sn. 

Närk e. BROBERG har påbörjat en systematisk genomgång av arki-
vets samlingar från landskapet som en förberedelse för kompletterande 
fältarbeten. • 

Södermanland. HEDBLOM har i samarbete med fil. mag. R. OTTER- 
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BJÖRK utskrivit grammofontext från Gryts sn. Otterbjörk har vidare ut-
redigerat egna uppteckningar från Södertörn. 

Uppland. ERIKSSON har utredigerat egna äldre samlingar från Öster-
våla sn med ett resultat av ca 3 000 bl. 16:o samt vissa uppteckningar 
från Tierps sn. Utredigeringen av ord från Börje och Åkerby snr har 
fortsatts. Under året har Eriksson vidare slutfört katalogiseringen av 
prof. B. Hesselmans efterlämnade samlingar, som nu definitivt inordnats 
i arkivet. 

V ä rmlan d. Inom Värmlandsundersökningen har BROBERG huvud-
sakligen ägnat sig åt granskning, komplettering och färdigställande av 
det material som inkommit under åren 1945-56 samt åt genomgång 
och uppställning i definitivt skick av arkivets äldre värmländska sam-
lingar. Ett avslutande uppteckningsarbete av mindre omfång har hållits 
igång i bygderna. Om ordregistret se ovan. Det uppgick vid årets slut 
till över 130 000 bl. 16:o. Det särskilda registret över uppslagsord omfat-
tade omkr. 20 000 blad. 

I nära anslutning till ordregisterarbetet har kand. J. JACOBSSON fort-
satt sin i fjolårets berättelse nämnda utredigering av Bergkvists sam-
lingar från Dalby sn och börjat utarbeta tryckmanuskript till en ordbok. 
Arbetet har framskridit till bokstaven d och omfattar hittills ca 2 400 
uppslagsord. Arbetet har utförts med stöd av bidrag från orten för vilka 
redogörelse lämnats i föregående årsberättelse. 

Västerbotten. I nära samverkan med arkivet har den i Umeå ar-
betande folkmåls- och folkrninnesundersökningen i övre Norrland under 
året fortsatt sin verksamhet. Undersökningen har även detta år före-
ståtts av landsantikvarie G. WESTEN och fil. mag. A. IVARSSON som hel-
tidsanställd amanuens. Som vetenskaplig ledare av dialektarbetet har 
doc. K.-H. DAHLSTEDT fungerat. Årets fältarbeten ha främst gällt Vilhel-
mina och Jokkmokks snr i Lappland, samt Pite stad och socknarna Hort-
lax, Norrfjärden, Älvsbyn, Nederluleå, och Edefors i Norrbotten. Ama-
nuensen har i främsta rummet ägnat sig åt utskrivning av texter från 
bandinspelningar och excerpering av ordmaterialet i dessa. 

Västergötland. Fil. stud. BraGrr EKMAN har utskrivit dialekttext 
från Kinne-Kleva sn. 

Västmanland. I nära samarbete med fil. mag. CARL-GUSTAF PET-
TERSSON har HEDBLOM skrivit ut en inspelad text från Heds sn. 

Ån german.' a n d. Om ordregisterarbetet se ovan. ODSTEDT har fort-
satt sitt arbete med ordboken över Arnäsmålet. Det under en resa i Ar-
näs i augusti insamlade materialet, svaren på ca 1 500 kompletterings-
frågor, har införts i kortordboken. I denna har hon också fört in mate-
rial från sina utskrifter av grammofonskivor frän Arnits. Doc. K.-H. 
DAHLSTEDT har granskat inkomna dialektuppteckningar. 

Östergötland. GUSTAVSON har utskrivit egna uppteckningar från 
Ö. Ryds sn, gjorda under resa hösten 1956. Han har vidare utarbetat 
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en frågelista över östgötska växtnamn och transkriberat grammofonski-
vor från Ö. Ryd. 

Estland och G ammalsvens k by. Undersökningen av estlands-
svenskarnas språk och folkkultur har liksom tidigare letts av TIBERG 
med fil. kand. fru ANNE-MARIE CRONSTRöM som assistent. Till sina egna 
ännu ej renskrivna 16:o-uppteckningar från de senaste fem åren har Ti-
berg upprättat ett utförligt interimsregister. Han har fortsatt bearbet-
ningen av sina excerpter rörande kvantitetsgrupper, granskat excerpe-
ring och skött korrespondensen med ortsmeddelarna. I samverkan med 
prof. G. FRANztiv, Chicago, har han bearbetat manuskriptet till ett ar-
bete om ortnamnen på Runö. Fru Cronström har fortsatt excerperingen 
till kortordboken. Denna har tillförts ca 150 nya kort. Tillväxten består 
dock främst i den ökade beläggstätheten på de äldre korten. De i tidi-
gare årsberättelser omnämnda specialregistren över växt- och djurnamn 
m. m. ha fortsatts. 

F olkmin.ne s a v delningen. CAMPBELL var varit avdelningens le-
dare med fru NYMAN som närmaste medarbetare. Under Campbells sjuk-
ledighet den 30/1-6/4 har Nyman svarat för avdelningen. Förutom åt det 
löpande arbetet har hon ägnat sin tid åt registreringsarbeten och mate-
rialsammanställningar, skrivit frågelistor, bistått besökande forskare och 
handlett studerande i ämnet folklivsforskning. Det senare arbetet har 
under året nått en allt större omfattning. — Fil. dr N. DENCKER har så-
som frivillig medarbetare fortsatt sitt arbete med registrering av sång-
lekar och har såsom förut varit arkivets folkmusikaliske expert. 

Uppteckningsarbetet genom ortsmeddelare har fortsatts inom den 
snäva ram som de blygsamma anslagsbeloppen numera medge. Bland 
meddelarna ha 24 st. varit i verksamhet. Det inkomna materialet uppgår 
till 2 239 bl. 4:o förutom melodiuppteckningar, foton m. m. från 72 socknar 
i skilda landskap, varvid särskilt Ångermanland och Småland blivit rikt 
representerade. Om Campbells och Nymans resor se nedan kap. IV. — 
En ny frågelista, M 219 Frågor om surfisk, gravfisk och liknande samt 
en specialfrågelista om emigration ha utarbetats. — Om arbetet vid real-
katalogen se ovan under Sakregistret. Den där nämnda inventeringen av 
katalogen för kontroll av dess systematik har utförts av fru GRAPE un-
der samråd med Campbell. 

In- och utländska forskare ha vid besök eller brevledes utnyttjat av-
delningens samlingar och studerat dess arbetsmetoder. Material har i 
vissa fall ställts till förfogande via mikrofilm. Bland besökande utländ-
ska forskare märkas dr Rory de Valera, Dublin, miss Chic Nahane och 
mr Kunio Yanagida, Tokyo, dr Ivar Skree, Sund-Hordland, prof. Stith 
Thompson, Bloomington, Indiana, U.S.A., m. fl. 

Av övriga arbeten må nämnas, att en avskrift av C. W. v. Sydows 
typ- och motivindex över sagor har utförts och att Nyman fortsatt sin 
registrering av färöiskt sagomaterial. Vidare har tryckmanuskriptet till 



198 DAG STRÖMBÄCK OCH FOLICF HEDBLOM 

den folkloristiska delen av Atlas över svensk folkkultur ytterligare be-
arbetats. Nyman har efter besök i Länsmuseet i Östersund utarbetat för-
teckningar över museets folkloristiska samlingar och förhandlat om ut-
byte av material. 

F onogr ama v de lninge n har föreståtts av HEDBLOM med ingenjör 
T. ORDkUS som teknisk assistent. Av ekonomiska skäl har denne endast 
under en del av året kunnat beredas hel daglig tjänstgöring. Han har 
handhaft inspelningsbilen och avdelningens apparatutrustning samt sva-
rat för deras skötsel och underhåll. Han har vidare utfört reparations-
och underhållsarbeten samt deltagit i inspelningsresorna. 

Arbetet med den nya inspelningsbilens utrustning pågick vid årets in-
gång, men först i slutet av augusti var den klar att träda i tjänst. Med 
den gamla bilen, vars tillstånd inte medgav några längre resor, kunde 
dock en del inspelningar i Västmanland göras under juli. Under hösten 
gjordes med den nya bilen resor i Västergötland, Västerdalarne, Småland 
och Skåne. Huvudparten av fältarbetet koncentrerades dock till Söder-
manland, där tack vare ekonomiskt stöd av länets landsting grundliga 
förberedande undersökningar kunnat göras under sommaren. Arbetet på-
gick intill november månad, då isbeläggningen på vägarna gjorde bilkör-
ningen alltför riskabel 28 socknar hade då medhunnits. Våren 1957 fort-
sattes resorna i landskapet. I maj gjorde Hedblom inspelningar i Hälsing-
land. Se vidare nedan under kap. IV Resor. 

Arbetet under vintermånaderna har i första hand gällt bandens arki-
vering. De ha införts i en speciell bandkatalog. Sedan Hedblom lyssnat 
igenom banden och upprättat protokoll, har Ord6us börjat föra över dem 
till skivor. På grund av att hans tjänstgöring blott omfattat halv dag 
och hans arbetstid dessutom i stor utsträckning måst tas i anspråk för 
löpande göromål såsom avspelning av skivor för besökande, framställ-
ning av arbetskopior på skivor och band, justering och reparation av 
apparaterna, in- och utplockning av skivor m. m. har endast ca hälften 
av det inspelade materialet hunnit överföras under året. Även katalogi-
seringen har till större delen måst ställas på framtiden i väntan på den 
hos Kungl. Maj:t begärda och av Kanslern tvenne gånger tillstyrkta tek-
nikerbefattningen. 

Det i tidigare årsberättelser nämnda arbetet med en edition av dia-
lektinta1ningar närmast 'avsedda för skolbruk har fortsatts av Hedblom 
i samarbete med dialektexperter och infödda medhjälpare. Texterna ha 
skrivits ut och kontrollerats, och tryckningen av textboken har påbörjats. 
Den förelåg vid årets utgång i korrektur. Även utan samband med detta 
utgivningsarbete ha en del texter skrivits ut. ODSTEDT har fortsatt sin 
utskrivning av inspelningar från Arnäs sn och BJÖRKLUND av skivor från 
övre Dalarne sant Rasbokils sn i Uppland. Fil. mag. A. ROSTVIK har 
skrivit ut texter från Envikens sn i Dalarne och rektor A. HELLBOM, 
Stockholm, från Njurunda sn i Medelpad. Vissa utskrifter ha också gjorts 
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som 3-betygsuppsatser eller 2-betygsuppgifter i nordiska språk,' bl. a. fil. 
stud. BIRGIT EKMANS ovan nämnda text från Västergötland. Hedblom 
har i dessa fall medverkat med instruktion och rådgivning. GRUNDSTRÖM 
har fortsatt sin utskrivning av lapska tal- och jojkningstexter, varom se 
nedan under Lapska avdeln. 

Även detta år har avdelningen mottagit bandinspelningar från andra 
institutioner eller enskilda personer för överföring till skivor, varvid i viss 
utsträckning kopior tagits .för arkivets räkning. Mera omfattande över-
föringar ha gjorts för Institutet för ortnamns- och dialektforskning i Göte-
borg och för Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre Norrland, 
Umeå. Liksom tidigare har avdelningen bistått institutioner, föreningar 
och enskilda med rådgivning beträffande inspelningar och apparater. 

Avdelningens samlingar, apparater och arbetsmetoder ha vid uppre-
pade tillfällen demonstrerats för de studerande i ämnet nordiska språk 
och för besökande forskare från in- och utlandet. 

L ap ska avdelningen. GRUNDSTRÖM har fortsatt arbetet med tran-
skribering av lapska tal- och jojkningstexter. I 188 jojkningsmelodier ha 
text och notskrift koordinerats med varandra men ej kontrollerats. Not-
skriften till Jonas Eriksson Steggos jojkningar har genom Almqvist & 
Wiksells Boktryckeris försorg renskrivits; texten har av Grundström in-
förts och koordinerats med noterna för fotografisk reproduktion (offset-
tryck). Manuskriptet till Steggos tal- och jojkningstexter har av dr A. 
WOLF översatts till tyska. Tillverkningen av notklichéer har påbörjats. 
Medel till översättning och tryckning ha erhållits av Humanistiska fon-
den. 

Av trycket har Grundström utgivit uppsatsen »Sarakkagröt-nornegröt 
-barselgröt-lystenbit» (i Arctica. Festskr. till Å. Campbell). Vid sidan av 
sitt arbete vid avdelningen har Grundström deltagit i arbetet på en ny 
lapsk psalmbok och därvid bl. a. översatt 87 psalmer. 

Utgivningsverksamheten. Under budgetåret har arkivet av 
tidskriften Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv utgivit årshäftet till 
årg. 1956 (h. 1-4, h. 270 frän början, Upps. 1956, vi, 191 s.). Bilagan till 
samma årgång, S. BJÖRKLUND, Älvdalsmålet etc. (h. 269 från början) ut-
gavs redan under förra halvåret 1956. 

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet 

STRÖMBÄCK har som professor i nordisk och jämförande folklivsforsk-
ning vid universitetet föreläst över medeltida folkvisor (läsåret 1956/57) 
samt lett seminarieövningar över valda folkloristiska problem. Han har 
också ht. 56 och vt. 57 givit den sedvanliga kursen i Landsmåls- och folk-
minneskännedom. Som chef för arkivet har han liksom tidigare planlagt 
och lett institutionens undersökningar inom olika områden. Han har 
granskat inkommande samlingar, lämnat instruktion åt upptecknare och 
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själv utredigerat egna ordsamlingar från Härjedalen. Han har utgivit ar-
kivets tidskrift »Svenska Landsmål» 1956 och lett redigeringen av den 
följande årgången. 

Under året har Strömbäck publicerat: »The realm of the dead on the 
Lappish magie drums» (i Arctica. Essays presented to Åke Campbell 
1956), Oskar Lundberg in memoriam (i Uppland 1956), »Den poetiska 
Eddan» (understreckare i Sv.D. 24/6 1957) samt en ree. i tidskriften Arv 
1956. Han har också utgivit »Arv. Tidskrift för nordisk folkminnesforsk-
ning» vol. 12, 1956. 

ERIKSSON har liksom tidigare i egenskap av arkivchefens ställföreträ-
dare handlagt ett stort antal löpande ärenden, särskilt rörande persona-
lens tjänstgöring och ledigheter. Han har fört korrespondens rörande ar-
kivets samlingar samt besvarat frågor från redaktionen för Svenska Aka-
demiens ordbok i Lund och från enskilda forskare. Han har vidare hand-
lett besökare, demonstrerat arkivet och dess samlingar för studerande i 
nordiska språk och instruerat upptecknare. Såsom institutionens biblio-
tekarie har han svarat för inköp och katalogisering av litteratur, för bind-
ning av böcker och handskrifter samt för bytesverksamheten. Eriksson 
har tjänstgjort som redaktionssekreterare för tidskriften Svenska Lands-
mål och har biträtt vid utgivningen av årg. 1956 samt förberett utgiv-
ningen av årg. 1957, som delvis föreligger i korrektur. Om Erikssons ar-
beten rörande Upplands folkmål se ovan under Uppland. 

Vid Stockholms högskola har Eriksson tiden 25/4-3/5 hållit den sed-
vanliga kursen om 10 timmar i dialektkännedom för de studerande i äm-
net nordiska språk. I filologiska sällskapet vid Stockholms högskola har 
han hållit föredrag om »Metoder vid språkuppteckning». Av trycket har 
Eriksson utgivit »Landsmålsalfabetet och modern tryckeriteknik» (i Sv. 
Lm. 1956) samt en recension i Svenska Landsmål. 

CAMPBELL har varit föreståndare för folkminnesavdelningen och lett 
dess verksamhet varom se ovan under Folkminnesavdelningen. Han åt-
njöt sjukledighet under tiden 30/1-6/4. Bland arbeten som han särskilt 
ägnat sig åt må nämnas den kontrollerande genomgången av realkatalo-
gen och färdigställandet av den folkloristiska delen av Atlas över svensk 
folkkultur. Tillsammans med tonsättaren G. Turesson har han genomgått 
och typologiserat dennes samlingar av värmländskt folkmusikmaterial. 
I samband med hans 65-årsdag utgavs en festskrift »Arctica. Essays pre-
sented to Åke Campbell 1.5. 1956» (Studia Ethnographica Upsaliensia XI). 

Om GIISTAVSONS verksamhet se ovan under Ordregistret, Gotland och 
Östergötland. För Gustav Adolfs Akademiens dialektordbok har han kon-
trollerat exeerpter ur ett antal avhandlingar. Tillsammans med Nyman 
har han förberett utgivning av P. A. Säves sägner från Gotland. Vid si-
dan om tjänsten har han utarbetat vissa register till P. A. Säve, Gotländ-
ska sagor. Av trycket har han utgivit »Samuel Landtmansson 1876-1953. 
Minnesord» (i Sv. Lm. 1956). 
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HEDBLOM har varit föreståndare för fonogramavdelningen (se ovan) 
samt tjänstgjort som arkivets kassaförvaltare. I den senare egenskapen 
har han haft ansvaret för kassatjänst, bokföring, redovisningar, rekvisi-
tioner m. m. Han har utarbetat skrivelser och arkivets årsberättelse, del-
tagit i utarbetandet av institutionens petitum och i handläggningen av 
frågor rörande personal och administration. Under Brobergs tjänstledig-
heter och resor har han också svarat för expeditionsföreståndarens syss-
lor. Han har granskat uppteckningar och instruerat upptecknare och ut-
skrivare av grammofontexter. Hedblom har under året publicerat upp-
satserna »Bynamnen» och »Folkmålet» (i boken »Hille, vår hembygd», 
Gävle 1956) samt en ree. i Svenska Landsmål. 

BROBERG har varit föreståndare för expeditionen och ledare av Värm-
landsundersökningen. Om hans arbete med samlingarna från Närke och 
Dalsland se ovan under dessa landskap. Inom expeditionen har han sär-
skilt ägnat sig åt den arkivtelmiska vården av handskriftssamlingarna 
och biblioteket samt åt en översyn och korrigering av planerna för sam-
lingarnas skydd vid krigsfara. För vetenskapligt arbete har han åtnjutit 
tjänstledighet med B-avdrag tiden 21/11-24/11 och med C-avdrag tiderna 
1/7-14/7, 18/10-27/10, 23/4-26/4, 2914-30/4 samt 6/5-11/5. 

Om BJÖRKLUNDS arbete vid Dalmålsundersökningen se ovan. Vid si-
dan av tjänsten har han fortsatt att granska problem i äldre dalmåls-
källor med utgångspunkt från älvdalsmålet hos Prytz (1622). — Av tryc-
ket har han utgivit minnesteckningen »Johannes Boöthius 1878-1954» (i 
Sv. Lm. 1956), »Dalmålsordboken 1956» (i Dalarnas Hembygdsbok 1957), 
»Om en gammal bygdesägen från 'Älvdalen» (i Skansvakten nr 42, 1957). 

Om ODSTEDTS arbete med Arnä,smålet se ovan under Ångermanland. 
Hon har dessutom omarbetat visst material till kartor över varulvstra-
ditioner avsedda att ingå i verket Atlas över svensk folkkultur. — I och 
med årets utgång avgick dr Odstedt med pension från sin tjänst, som 
hon innehaft sedan 1927. 

För NYMANS huvudsakliga arbetsuppgifter har ovan redogjorts under 
Folkminnesavdelningen. Jämte granskning av uppteckningar, korrespon-
dens och instruktion av upptecknare har handledningen av studerande i 
ämnet folklivsforskning utgjort en mycket tidskrävande arbetsuppgift. 
Tillsammans med Gustavson har hon förberett en edition av P. A. Säves 
gotländska sägner. Därjämte har hon vid sidan av tjänsten för tryck-
ning färdigställt typ-, motiv- och sakregister till Säves gotländska sagor. 
Hon har fortsatt sin inventering av sagor från Färöarna och har i sam-
band därmed besökt Törshavn, Köpenhamn och Lund för arkivstudier. 
Nyman har fortsatt sina i fjolårets arbetsberättelse nämnda åtaganden 
beträffande Nordisk Institut för Folkedigtning i Köpenhamn och Ency-
klopädie des Märchens av K. Ranka, Kiel. För vetenskapligt arbete har 
hon åtnjutit tjänstledighet med B-avdrag 30/8-20/9 (resa till Färöarna) 
och med C-avdrag 7/1-10/1. För enskilda angelägenheter har hon åtnju-
tit ledighet med B-avdrag 2/1-5/1 och 14/1-21/1. 
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Dr phil. 0. LOORITS har under året färdigställt manuskriptet »Estnische 
Märchen», som skall tryckas i Tyskland. Vidare har han fortsatt sin mo-
nografi över de estnisk-ryska kulturförbindelserna och har påbörjat tryck-
ning av »Grundzilge des estnischen Volksglaubens» III. Dessutom har han 
publicerat ett flertal uppsatser, recensioner etc. på tyska, engelska, est-
niska och finska språken. 

IV. Resor och uppteckningsarbeten 

(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen.) 

Dalarne. Docenten S. FRIES gjorde under juli månad språkliga upp-
teckningar i Mockfjärds och Floda snr. ODSTEDT vistades den 23/7-1/8 
i Rättvik för uppteckning av folkminnen samt dräkt- och textiltermer. 
Under tiden 12/8-25/8 reste BJÖRKLUND i Malungs, Lima, Transtrands, 
Idre, Venjans, Våmhus, Orsa och Rättviks snr och den 21/9-3019 i Åls 
och Rättviks snr för uppteckning av dialekt; den 12/5 besökte han Al 
för genomgång av efterlämnade samlingar efter arkivets medarbetare, 
tecknaren A. Nyberg i Timmersmora. HEDBLOM gjorde den 1019-1319 in-
spelningar av dialekt och folkminnen i Malungs, Lima och Transtrands 
snr med fil. lic. Niss Hj. MATSSON, Malung, som medhjälpare. Ing. T. 
ORDEUS och Niss Hj. Matsson fullföljde inspelningsarbetet i Malung den 
25/6; efter inspelningar i Värmland fortsattes arbetet sedermera i Mock-
fjärd. — Herr I. NORMAN har under året fortsatt sina uppteckningar av 
dialektord i Säters sn. 

Gotlan d. GUSTAVSON gjorde under tiden 4/7-13/7 uppteckningar av 
dialekt i Lau, Närs och Hablingbo snr. 

Gästrikland. HEDBLOM och ing. T. ORDEUS besökte den 18/7 År-
sunda för upptagning av dialekttexter. Fröken VIVI WENDIN har även 
detta år fortsatt sina uppteckningar av folkminnen i Valbo och Hede. 
sunda snr. 

Hälsingland. För upptagning av dialekt och instruktion av en upp-
tecknare besökte Hedblom den 20/5-21/5 Delsbo sn. Besöket gjordes i 
anslutning till en föreläsning om folkmålet i Hälsingland, som Hedblom 
höll vid folkhögskolan i Forsa den 19/5. 

Härjedale n. STRÖMBÄCK har (med sagesman från Långå by) under 
året fortsatt sina uppteckningar av dialekten i Hede sn. 

J ä m tia n d. Fil. mag. V. RErNHAmnrAR har under sommaren besökt 
11 snr i landskapet för dialektuppteckning, upptagningar på bandspe-
lare samt anskaffande av sagesmän för senare inspelningar. NYMAN be-
sökte den 21/7-23/7 och 27/7-29/7 Östersund för genomgång av Öster-
sunds folkmirmessällskaps samlingar och överläggning om samarbete med 
Östersunds museum. Läroverksadjunkt J. ALDBERG har fortsatt sina ord- 
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uppteckningar i Ovikens sn och fil. stud. B. BENGTSSON har upptecknat 
ord i Revsunds sn. 

Lappland. Fil. mag. IJ. ERIKSSON har under sommaren gjort upp-
tagningar med bandspelare i Åsele su och utredigerat härvid insamlat 
ordmaterial. 

Norrbotten. Fru ANNA RÖNNQVIST har fortsatt sin ordsamling från 
Nederkalix sn och fil. lic. NANNY NILSSON.  har påbörjat orduppteckningar 
i Råneå sn. Folkskollärare E. LUNDBERG har fortsatt sina dialektupp-
teckningar i Norrfjärdens sn. 

Smålan d. HEDBLOM och prof. G. HEDSTRÖM, Lund, gjorde under 
tiden 16/9-23/9 upptagningar av dialekt i Fröderyds, Skepperstads, N. 
Sandsjö, S. Vi, Törnsfalls, Dädesjö och Sjösås snr, varefter inspelnings-
arbetet fortsattes av ing. T. ORDAITS i Skåne. Herr G. SKOGSMARK har 
under året upptecknat folkminnen i Misterhults sn och fru ALMA NILSSON 
har fortsatt sina folkminnesuppteckningar i Härlunda, V. Torsås och 
Skatelövs snr. 

Södermanlan d. Fil. mag. R. OTTERBJÖRK fortsatte i juli och au-
gusti sin under föregående år påbörjade resa för anskaffande av sages-
män och förberedande av årets inspelningsarbete inom landskapet. Detta 
påbörjades av HEDBLOM och ing. T. ORDAUS tillsammans med Otter-
björk den 4/10-5/10 i Turinge, Björnlunda och Gryts snr. Inspelningarna 
fortsattes därefter den 10/10-20/10,22/10-26/10 och 22/5-24/5 av 0rd6us 
och Otterbjörk i 28 snr i Daga, Hölebo, Jönåkers, Oppunda, Rönö, Vill-
åtting° och öknebo hdr. Dessa resor gjordes med stöd av bidrag från 
Södermanlands läns landsting. Otterbjörk har dessutom fortsatt sina dia-
lektuppteckningar i Sorunda sn. 

Uppland. HEDBLOM och ing. T. ORDAUS besökte den 8/11 Harbo 
för inspelning av dialekt. Fil. stud. LENA ELFSTRÖM har gjort uppteck-
ningar rörande fiske i Skutskär och herr G. GUSTAFSON har upptecknat 
folkminnen i Lagga och Vittinge snr. 

Värmland. BROBERG reste under tiden 26/7-618 i Ö. Fågelviks, Ny. 
skoga, S. Finnskoga, östmarks och Rämmens snr för uppteckning av dia-
lekt och folkminnen samt undersökning av äldre finska bosättningar. 
CAMPBELL besökte den 18/4-23/4 Hammarö för genomgång och systema-
tisering av tonsättaren G. Turessons uppteckningar av värmländsk folk-
musik och musiktradition. Ing. T. ORDAUS gjorde den 26/6-28/6 inspel-
ningar av folkmusik och dialekt i N. Ny, Ekshärads och Dalby snr i 
samarbete med tonsättaren G. TURESSON, Hammarö, och kand. J. JA-
COBSSON. 

Västerbotten. STRÖMBÄCK deltog den 14/5-15/Si ett sammanträde 
i Umeå med styrelsen för Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre 
Norrland, varvid undersökningens arbetsplaner och samarbete med ar-
kivet diskuterades. 

Västergötland. Ing. T. ORDåUS och folkskollärare S. BENGTSSON, 
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Skövde, gjorde under tiden 20/8-2/9 inspelningar av dialekttexter och 
folkminnen i 25 snr i Gudhems, Gäsene, Kinds, Kullings, Kållands, Laske, 
Marks, Vadsbo, Vartofta, Vilske, Viste, Vättle och Ås hdr. 

Väs tmanlan d. BROBERG upptecknade den 24/7-25/7 folkminnen 
rörande finnbebyggelsen i Ljusnarsbergs och Hällefors snr. Under juli 
gjorde kand. C.-G. PETTERSSON en resa genom landskapet för anskaf-
fande av sagesmän för planerade senare inspelningar. Med hans biträde 
påbörjades dessa av HEDBLOM och ing. T. ORDÅUS den 11/7 i Heds och 
Odensvi snr och fortsattes av Pettersson och Ord6us den 19/7-20/7,23/7, 
25/7-26/7 och 17/6-20/6 i ytterligare 18 snr i Norrbo, Skinnskattebergs, 
Snevringe, Tuhundra, Yttertjurbo, Åkerbo och Övertjurbo hdr. Petters-
son har vidare gjort dialektuppteckningar i Munktorps sn. 

Ångermanland. NYMAN besökte den 30/7-1/8 Edsele för instruk-
tion av ortsmeddelare och genomgång av folkminnessamlingar. ODSTEDT 
gjorde under tiden 12/8-12/9 och 2/6-30/6 uppteckningar i Arnäs sn i 
och för komplettering av den av henne redigerade ordboken över socken-
målet. 

Östergötland. I juli månad fortsatte läroverksadjunkt P. AGGE - 
MARK sina under föregående arbetsår påbörjade språkliga uppteckningar 
i Rinna, St. Åby och Ödeshögs snr. GUSTAVSON besökte tiden 11/9-20/9 
Norrköpings stad och Ö. Ryds och Tingstads snr för uppteckning av folk-
mål och folkminnen samt Vadstena och Linköping för arkivforskning 
och överläggning med hembygdsvårdande institutioner. 

Estlandssvenskarn a. TIBERG har gjort ett 10-tal upptecknings. 
resor till estlandssvenska meddelare, de flesta bosatta i Stockholms-
trakten. 

Compte rendu 

des recherches dirigees par les Archives d'Uppsala pendant les ann6es 
d'excercice 1956-57. Par DAG STRÖMBÄCK et FOLKE HEDBLOM. I. Orga-
nisation, budget, direction et collaborateurs. II. Accroissements des ar-
chives et utilisation des collections. III. Travaux dans les archives, 61a-
boration des mat6riaux : 1. Apergu g6n6ral; publications. 2. Travaux des 
employ6s. IV. Voyages et enqu6tes dans les provinces. 



Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1956/57 

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 ut-
gjorts av prof. K. G. LJUNGGREN, ordf., prof. SIGFRID SVENSSON, V. ordf., 
prof. em. ERIK Room, prof. IvAn, UNDQuisT, överbibliotekarie KitismEn, 
GIEROW och arkivchefen, tillika sekreterare och skattmästare. Supplean-
ter ha varit professorerna ALBERT IN IFSTRAND och OLOF ARNGART. 

Till bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under bud-
getåret ha följande belopp varit anvisade. 

Grundlöner och arvoden åt icke-ordinarie personal 76 500 
Rörligt tillägg, c:a 21 400 
Omkostnader 5 500 
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material 21 500 

2. Personal och tjänstgöringsförhållanden 
Prof. GUNNAR HEDSTRÖM innehade befattningen som e. o. arkivchef 

t. o. m. den 31 dec. 1956, då han avgick med pension. Kungl. Maj:t hade 
tidigare föreskrivit att befattningen som arkivchef ej finge återbesättas 
förrän frågan om tjänstens eventuella omvandling till professur avgjorts 
och den 9 nov. 1956 förordnades docenten SVEN BENSON att med vika-
riatslön uppehålla befattningen som e. o. arkivchef fr. o. m. den 1 jan. 
1957 tills vidare. Arkivets övriga personal har under året utgjorts av fil. 
dr INGEMAR INGERS, arkivarie i Cg 29 (Ce 27), fil. lie. STEN-BERTIL VIDE, 
t. o. m. 30 sept. amanuens i Ce 23, fr. o. m. 1 okt. arkivarie i Ce 25, fru 
DAGMAR HÄGG., kontorist, och fru BRITA VIDE, kontorsbiträde. 

HEDSTRÖM har under tiden 1 juli-31 dec. lett och övervakat institu-
tionens arbete och förvaltning varjämte han lett undersökningsarbetet i 
Småland. Han har även fortsatt att för tryckning bearbeta manuskrip-
tet till Ordstudier II: 3. Under våren 1957 har Hedström utgivit en ny 
upplaga av Landsmålsalfabetet i för södra Sverige avpassad kortfattad 
framställning. 

Under tiden 16-23 sept. företog Hedström en resa i Småland tillsam-
mans med 1:e arkivarie Folke Hedblom, Uppsala, för bandinspelning 
av dialekt. 
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BENSON har i huvudsak övertagit Hedströms arbetsuppgifter inom ar-
kivet. Han har därjämte tagit initiativ till en intensifiering av undersök-
ning av Skånes ortnamn och i samråd med Sydsvenska ortnamnssällska-
pets styrelse uppgjort plan för en systematisk publicering av det skån-
ska ortnamnsmaterialet. Han har även fortsatt arbetet på Blekingsk ord-
bok samt Blekingska dialektstudier II. Benson gav under tiden 20 mars 
—5 april en offentlig kurs i landsmålsalfabet och uppteckningsteknik. 
Kursen som omfattade 16 timmar var speciellt tillrättalagd för studenter 
som aspirera på högre betyg i nordiska språk, bevistades av 82 personer 
och avslutades med skriftligt prov. 

Vid sidan av arkivchefstjänsten har Benson meddelat 44 timmars aka-
demisk undervisning i form av föreläsningar och seminarieövningar i 
svensk språkhistoria. 

Benson har under året publicerat Genuskategorier och genuskriterier 
(i ANF) samt gemensamt med prof. Ljunggren Litteraturkrönika (i AN]?). 

INGERS har lett insamlingen av dialekt och ortnamn i Skåne och excer-
peringen av äldre ortnamnskällor samt själv gjort dialekt- och ortnamns-
undersökningar i fältet. Han har under året publicerat Nybildningar av 
ortnamn efter äldre förebilder (i Sydsvenska ortnamnssällskapets års-
skrift 1955-56), Ortnamn i Malmö (i Malmö fornminnesförenings årsskrift 
1957), textsamlingen Historier om Nils Knös från Mellan-Grevie (i Säasä 
1956) och Dialektens berättigande (i Sydsvenska Dagbladet 25/5 1957). 
Han har företagit följande resor: 31 juli-8 aug. till Rönnebergs och Lug-
gude härader för uppteckning, 14-18 aug. till Herrestads och Ljunits 
härader för uppteckning, 27 aug.-1 sept. till Bjäre härad för uppteckning 
och 24-28 sept. till skilda platser i Skåne för bandupptagning av dialekt 
(tillsammans med ing. Torsten Ord6us, Uppsala). 

VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från Halland, Blekinge 
och Öland, handhaft bibliotek och grammofonarkiv samt utfört vissa re-
gistreringsarbeten. Han har under året publicerat Traditioner kring Hol-
gers urter och några andra växtnamn (i Skånes hembygdsförbunds års-
bok 1956), Karl Jakob Nilsson och hans böcker på blekingemål (i SvLm 
1956), Ordspråk, ordstäv och talesätt från sydvästra Småland (Skrifter 
utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund. 10.). 

Under arkivchefens semester har Vide tjänstgjort 17 dagar som t. f. 
arkivchef. 

DAGMAR HÄGG har handhaft expeditions- och bokföringsarbetet samt 
kassagöromålen, fört diarium, accessionskatalog och personregister, ord-
nat och registrerat inkommande material, excerperat kvartosamlingar 
och skånska jordeböcker samt utfört förekommande maskinskrivnings-
arbete. 

BRITA VIDE har ordnat, räknat och stämplat från Halland, Blekinge 
och Öland inkommande sed&material, fortsatt kopieringen av nytillkom-
mande sed&material från Blekinge, kompletterat växtnamnsregistret 
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samt utfört diverse excerperingsarbeten. Hon har även fört topografiska 
registret för Blekinge, Halland, Småland och Öland samt skivkatalogerna, 
varjämte hon biträtt vid grammofonarbetet. 

Extra medarbetar e. Fru AMY RUBORN, som under året innehaft 
arvodesbefattning med halvtidstjänstgöring, har ordnat, räknat och 
stämplat från Skåne och Småland inkommande material samt excerpe-
rat texter och skånska jordeböeker. Kyrkoskrivare HELGE ANDERSSON, 
fil. mag. HANS JONSSON och fil. mag. BERTIL WEDMÅRIC ha excerperat 
ortnamn ur lantmäterihandlingar och äldre länsräkenskaper samt äldre 
j ordeböcker. 

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård 
Handskriftssamlingarna ha under året utökats med följande 

material: 1 h. 12:o, 1 bl. fol., 2 307 bl. 4:o (Bl. 864, Hall. 27, Sk. 198, 
Sm. 806, allm. 412), 202 729 bl. 16:o (Bl. 6 522, Hall. 7 018, Sk. 31 486, 
Sm. 16 797, öl. 445, div. 2 114, blekingska kopieserien 138 347), 1 462 bl. 
A 4, 1 karta, 1 teckning, 17 fotografier, 15 bl. melodier. Av detta ma-
terial utgöres 11 228 bl. 16:o och 1 462 bl. A 4 av ortnamnsexcerpter och 
3 530 bl. 16:o av ortnamnsuppteckningar (Bl. 96, Hall. 2 380, Sk. 809, 
Sm. 240, öl. 5). Manuskriptbeståndet utgör nu 1 bd fol., 16 h. fol., 94 
h. 4:o, 261 h. 8:o, 40 h. 12:o, 10 h. 16:o och 20 h. i växlande format, 
3 573 bl. fol., 76 390 bl. 4:o, 4 678 bl. 8:o, c:a 2 705 700 bl. 16:o, 1 462 bl. 
A 4 och 86 bl. i växlande format. 

Grammofonarkivet har under året utökats med 160 originalski-
vor och 190 kopieskivor. Upptagningar ha gjorts genom G. Hedström av 
dialekt i Fröderyd, Stockaryd, N. Sandsjö, S. Vi, Dalhem, Dädesjö, Sjösås, 
Horneryd och Drev, genom Ingers av dialekt i Vollsjö, Hammarlunda, 
Landskrona, Sireköpinge, Ekeby, Förslöv, Ossjö, Barkåkra, Hov, V. Ka-
rup, Båstad, Grevie och Kjells Nöbbelöv, genom Vide av mål i Mörrurn 
och Gårdby samt genom Benson av målet i Brösarp. Sammanlagt om-
fattar nu originalserien 1 896 skivor och kopieserien 1 010 skivor. 

Uppställning och katalogisering m.m. Katalogisering och 
registrering av samlingar och gramofonskivor har fortgått efter väsent-
ligen samma grunder som förut. För dessa har redogjorts i årsberättel-
serna 1930-31, 1931-32, 1948-49 och 1951-52. Två nya register ha lagts 
upp under året: ett över kopieserien av sed(Ssmaterial och ett över excer-
perade ortnamnskällor. 

Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, 
dels genom gåvor från följande personer och institutioner: doc. K. .H. 
Dahlstedt, Uppsala; fil. dr N. Dencker, Uppsala; prof. W. Foerste, Mun-
ster; 1:e arkivarie Folke Hedblom, Uppsala; prof. Gunnar Hedström, 
Lund; skriftställaren P. Johnsson, Broby; prof. S. Kolsrud, Oslo; prof. 
K. G. Ljunggren, Lund; fru M. Lundquist, Göteborg; prof. I. ModtSer, 
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Uppsala: typograf J. Nih1(5n, Göteborg; förf. A. Ohlsson, Slågarp; prof. 
J. Svennung, Uppsala; fru Gerda Svensson, Rödeby; prof. V. E. V. Wess-
man, Nickby ; Kungl. Gustav Adolfs Akademien; Riksarkivet; Universi-
tetsbiblioteket i Lund; Kyrkohistoriska arkivet, Lund; Föreningen för 
fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne; Gilleleje museum. Där-
jämte har fil. dr Ernst Wigforss, Lund, som gåva överlämnat en samling 
excerpter och manuskript. 

Besök. Antalet antecknade besök på arkivet har under året uppgått 
till 554. Besökande forskare ha handletts av arkivchefen och arkivarierna. 

4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning 
Excerpering av dialektmaterial har utförts av fru Hägg, fru Vide och 

fru Ruborn, excerpering av ortnamn av fru Hägg, fru Ruborn, Helge 
Andersson, Hans Jonsson och Bertil Wedmark. 

För Blekingeordboken har fru Vide fortsatt kopieringen av nytillkom-
mande sedUsamlingar. 

Växtnamnsregistret har kompletterats genom excerpering av nytill-
kommande material. 

Allt inkommande material har granskats av Hedström, resp. Benson 
(Småland), Ingers (Skåne), Vide (Halland, Blekinge, Öland). 

arkivets skriftserie ha under året utkommit nr 10: STEN-BERTIL 
VmE Ordspråk, ordstäv och talesätt från sydvästra Småland och nr 11: 
HUGO ARESKOUG Studier över sydöstskånska folkmål I. Beträffande öv-
riga skrifter, som under året publicerats av arkivets tjänstemän, hänvi-
sas till mom. 2. 

Följande verk voro vid årets slut under utarbetande: läroverkslektor 
HUGO ARESKOUG Studier över sydöstskånska folkmål II, doc. BENSON 
Blekingska dialektstudier II, Blekingsk ordbok, doc. BERTIL EJDER Albo 
härads ortnamn, prof. HEDSTRÖM Ordstudier i anslutning till P. Ryd-
holms anteckningar till Långarydsmålet II: 3, arkivarie INGERS Dialekt 
och riksspråk i Lund, Skånska ortnamn, Bidrag till skånsk syntax, läro-
verkslektor BERTIL SVENSSON Södra Åsbo härads ortnamn, arkivarie 
S.-B. VIDE A. J. Krögers dialekttexter. 

5. Insamlingsarbetet 1956-57 
I nedanstående översikt över fältarbeten anges först upptecknaren, 

därpå uppteckningsorten och slutligen antalet manuskriptblad. För ett 
flertal uppteckningsorter har arbetet avsett komplettering ur olika syn-
punkter av tidigare undersökningar. 
Blekinge 

Bräkne hd. Henry Klementsson, Bräkne-Hoby 244 bl. 16:o, Ellen 
Svanström, Hällaryd 83 bl. 4:o, 190 bl. 16:o. 
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Listers hd. Henry Johnsson, Jämshög 759 bl. 4:o, 1 226 bl. 16:o, 
Hugo Nilsson, Mjällby 11 bl. 4:o, Sven Persson, Mörrum 12 bl. 16:o. 

Me delstads hd. Gösta H. Dahl, Ronneby lfs, 80 bl. 16:o, Axel 
Hammelin, Ronneby lfs. 11 bl. 4:o, 204 bl. 16:o. 

östra hd. Sigfrid Holgersson, Kristianopel 453 bl. 16:o, Albert H. 
Svensson, Sturkö 67 bl. 16:0. 

Halland 

Halmstads hd. Edith Larsson, Slättåkra 27 bl. 4:o. 
Höks hd. Bertil Ejder, Ysby 79 bl. 16:o, Joöl Wangö, Knäred 6 923 

bl. 16:o. 
Skåne 

Albo hd. Hugo Areskoug, S:t Olof 279 bl. 16:o, Ture Hansson, Brös- 
arp m. fl. s:nar 354 bl. 16:o. 

B j är e hd. I. Ingers, Förslöv 1 077 bl. 16:o, Grevie 268 bl. 16:o. 
Frosta hd. I. Ingers, Ö. Sallerup 32 bl. 16:o. 
Färs hd. I. Ingers, Västerstad 20 bl. 16:o. 
Gärda hd. Ture Hansson. Maglehem 23 bl. 16:o, Hörröd 7 bl. 16:o. 
V. G ö inge hd. Gösta Sjöstedt, Gumlösa 78 bl. 16:o, Sörby 7 787 bl. 

16:o, Vinslöv 75 bl. 16:o, div. s:nar 43 bl. 16:o. 
Ö. G ö inge hd. Bror Jeppsson, örkened 584 bl. 16:o. 
H ar j agera hd. Ragnar Falck, Norrvidinge 544 bl. 16:o, I. Ingers, 

Norrvidinge 90 bl. 16:o. 
Ing el stads hd. Hugo Areskoug, Spjutstorp 1 958 bl. 16:o. 
J är resta ds hd. Hilda Larsson, Simris 25 bl. 4:o, 72 bl. 16:o, Bir- 

git Lindström, Stiby 208 bl. 16:o. 
Luggude hd. I. Ingers, Ekeby m. fl. s:nar 1 bl. 4:o, 60 bl. 16:o. 
R ö nn eb args hd. I. Ingers, Sireköpinge m. fl. s:nar 194 bl. 16:o, 

Walter Åkerlund, Landskrona 223 bl. 16:o. 
Skytts hd. S.-B. Vide, Hammarlöv 257 bl. 16:o. 
Torna hd. I. Ingers, St. Råby 188 bl. 16:o, Lund 115 bl. 16:o. 
Villan ds hd. F. 0. Eskilsson, Näsurn m.fl. s:nar 33 bl. 4:o, 2 390 

bl. 16:o. 
Småland 

A llb o hd. Bengt Nilsson, Kvenneberga 216 bl. 16:o, Slätthög 6 bl. 
16:o, Mistelås 3 bl. 16:o, Kaj Ohlsson, Virestad 44 bl. 16:o. 

K inn e v al ds hd. Karl Nilsson, Kalvsvik 532 bl. 16:o. 
Konga hd. Fabian Karlsson, Väckelsång 1 000 bl. 16:0, Tor Krantz, 

Hovmantorp 301 bl. 16:o. 
Mo hd. Gustav Andersson, Valdshult 50 bl. 16:o, Bror Mårtensson, 

öreryd 240 bl. 16:o. 
Seve de hd. Edvin Isaksson, S. Vi 272 bl. 4:o, 79 bl. 16:o. 
Sunnerbo hd. Walfrid Gustafsson, Traryd 3 350 bl. 16:o, Gunnar 

14 — 578551 Svenska Landsmål 1958 
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Hedström, Markaryd 313 bl. 16:o, Ingeborg Johansson, Markaryd 474 
bl. 4:o, S.-B. Vide, Hallaryd 15 bl. 16:o. 

N. Tjusts hd. Annie Andersson, Dalhem 53 bl. 4:o, 103 bl. 16:o. 
S. Tjusts hd. Erik Svensson, Hallingeberg 622 bl. 16:0. 
Tveta hd. Carl Elov Osbeck, Norrahammar 47 bl. 16:o. 
N. Vedbo hd. Ernst Göransson, Säby 2 bl. 4:o, 28 bl. 16:o. 
S. Vedbo hd. Erik Lönnerholm, N. Solberga, 1 668 bl. 16:o. 
Västbo hd. Anna Nilsson, S. FIestra 212 bl. 16:o, Josef Rydén, 

Kulltorp 3 bl. 16:o, Ås 9 bl. 16:o. 
Västra hd. Erik Lörmerholm, Malmbäck 10 bl. 16:o. 
Östbo hd. Carl Andersson, Byarum 106 bl. 16:o, Fingal Johansson, 

Fryele 16 bl. 16:o, Thure Räfsgård, Rydaholm 58 bl. 16:o. 

Öland 

Gräsgårds hd. Helge Jönsson, Segerstad 445 bl. 16:o. 

Compte rendu 

des recherches dirigåes par les Archives de Lund pendant les annåes 
d'exercice 1956-57. Par SVEN BENSON. 1. Organisation, budget et admi-
nistration. 2. Employås et conditions du travail. 3. Accroissements des 
collections. 4. Travaux dans les archives, utilisation des collections; pub-
lications. 5. Voyages et enquetes dans les provinces. 



Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialektforsk- 
ning i Göteborg 1956-57 

.A.V TURE JOHANNISSON 

1. Organisation och personal 

Institutets styrelse har under arbetsåret utgjorts av professorn IIJ. 
FRISK, ordf., professorn A. LINDQVIST, vice ordf., direktören H. EKMAN, 
skattmästare, professorn T. JOHANNISSON, sekreterare och undersöknings-
ledare, professorerna K. MICHAäLSSON och F. BEI= samt lektorerna H. 
ARMSNI och V. EKENVALL. Arbetsutskottet har bestått av hrr Armini, 
Ekenvall, Lindqvist och Johannisson. 

Som assistent på arkivet har fil. mag. H. KARLSSON tjänstgjort, med 
en arbetstid av ca 30 timmar per månad. 

Under arbetsåret ha hållits två styrelsesammanträden och ett flertal 
sammanträden inom arbetsutskottet. 

Till revisorer för budgetåret 1957/58 har filosofiska fakulteten valt 
professorn I. SEGELBERG med professorn J. IN ESTERSTÅEL som suppleant 
och bankdirektören T. MANNHEIMER med dispachören K. Prbrtus som 
suppleant. 

2. Ekonomi 

Av de 22 980 kronor, varom Institutet sommaren 1956 ansökte hos 
Kungl. Maj:t, har 1957 års riksdag beviljat 12 000 kronor. 

3. Institutets arkiv 
Dialektsamlingarna på sedeslappar ha under året ökats med uppteck-

ningar från Kville och Bottna (510 lappar) samt från Lyse (230 lappar) 
utförda av fil. stud. RErNERT KVILLERIID och fil. stud. LENNART ARON-
SON. Fröken BIRGIT LARSSON har excerperat bohuslänskt dialektmaterial 
ur tryckt litteratur (sammanlagt 1725 lappar). Fil. mag. CARL HYLANDER 
har fortsatt excerperingen av länets lantmäteri handlingar och påbörjat 
genomgången av materialet från Inlands N. härad. Assistenten har av-
slutat sin excerpering i Göteborgs landsarkiv av torp- och lägenhets-
namn ur äldre mantals- och husförhörslängder från Orusts V. härad; de 
så erhållna ca 400 lapparna ingå i materialet till OGB VIII. 
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Gåvor i form av manuskript ha erhållits från fil. lic. Carl Sigfrid Lind-
stam, fil. stud. Reinert Kvillerud och fil. stud. Lennart Aronson. Smärre 
ordsamlingar från Röra och Skaftö ha inlämnats av f. d. kyrkoherden 
Gustaf Ekström och herr C. G. Bernhardsson. 

Herr Erik Larsson har under sammanlagt 8 dagar upptagit dialektprov 
på bandspelare i de nordbohuslänska socknarna Lyse, Kville, Bottna, 
Svenneby, Tanum, Skee, Lur, Svarteborg och Håby. Härvid inspelades 
sammanlagt 10 band ( = 10 timmars speltid). 

Institutets samling av grammofonskivor har under året genom över-
spelning från tonband ökats med 83 stycken. Totalt omfattar den nu 
436 skivor. 

Trycksamlingen har under verksamhetsåret ökats med 93 volymer, 
erhållna dels genom byte eller köp, dels såsom gåva. 

4. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan 

Det av lektor G. DROUGGE utarbetade manuskriptet till »Ortnamnen 
i Göteborgs och Bohus län», band XX: 2, Vätte härad utom Skee socken, 
är under tryckning. Fil. lie. C. S. L1NDSTAM har fortsatt bearbetningen 
av materialet till band XII, Lane härad jämte Uddevalla stad. Fil. lic. 
D. PALM fullföljer arbetet på manuskriptet till band VIII, Orusts Västra 
härad. Lektor V. EKENVALL har börjat bearbetningen av materialet till 
band VII, Tjärns härad. 

Hr E. LARSSON har fortsatt sitt arbete på den bohuslänska ordbo-
ken; partiet a—fösa föreligger nu utarbetat. 

Compte rendu 

de l'Institut des recherehes toponymiques et clialectologiques å l'Univer-
sitä de Gothembourg pendant les ann6es d'exercice 1956-57. Par TURE 
JORANNISSON. 1. Organisation et employäs. 2. Budget. 3. Archives de 
l'histitut. 4. Travaux ex(Scuths par l'Institut. 



Årsberättelse från Institutet för folkminnesforskning 
i Göteborg 1956/57 

ÄN C.-M. BERGSTRAND 

Institutets styrelse har bestått av professorerna HJALMAR FRISK och 
TITRE JOHANNISSON, utsedda av filosofiska fakulteten vid Göteborgs 
universitet, arkivarie C.-M. BERGSTRAND och docent FOLKE STRÖM, ut-
sedda av Västsvenska Folkminnesföreningen, samt professorerna SVER-
KER EK och K. G. Izixowrrz, lektor Eaix NORBERG och direktör TURE 
AXELL. Herr Frisk har fungerat som ordförande, herr Ström som vice 
ordförande, herr Bergstrand som sekreterare och föreståndare för arkivet 
samt herr Axell som skattmästare. 

Institutets arbetsutskott utgjordes av herrar Ström, Ek och Berg-
strand. 

Styrelsen sammanträdde den 3 juni 1957. 
Institutet har under året åtnjutit statsanslag med 25 070 kronor. 
Arkivets föreståndare har under femton dagar arbetat som uppteck-

nare. Han har inlämnat 205 sidor uppteckningar från Grönahög, Långa-
red, Revesjö, Sexdrega m. fl. socknar i Västergötland samt från Lindome 
i Halland. 

Som stipendiat arbetade sommaren 1956 fil. kand. Ulla Ramel, Lund, 
en månad i Skaftö, Bohuslän. Heimes samling omfattar 170 sidor. 

Som bygdemeddelare ha under året varit verksamma främst kommi-
nister IVAR WADENSJ Ö, som inlämnat 363 sidor från Sjötofta, Väster-
götland, herr ANDERS CARLSSON som insänt 150 sidor från Ytterby i 
Bohuslän, folkskolläraren HUGO SPENDRUP, som bidragit med 125 sidor 
från Älvsered i Västergötland, herr KARL ERIKSSON med 110 sidor från 
Ornunga och herr KARL JANSSON med 108 sidor från Rångedala, de båda 
sistnämnda socknarna även belägna i Västergötland. Fru RUTH LARSSON, 
Göteborg, har insänt 82 sidor från Lyeke, Solberga och Öckerö i Bohus-
län och herr HILBERT HANSSON 49 sidor från Stala i samma landskap. 

Samlingarna ha under året ökats med 1 479 sidor. De Institutet till-
höriga samlingarna uppgingo den 30 juni 1957 till i runt tal 173 500 si-
dor. Härtill kommer den s. k. Liungmanssamlingen med 5 436 sidor. Väst-
svenska Folkminnesföreningens samlingar, vilkas vård handhas av Insti-
tutets arkiv, uppgå till omkring 40 600 sidor. 

Arkivarien har till arkivets avskriftsamling överlämnat 368 sidor av-
skrifter ur äldre domböcker. 
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Ur arkivets samlingar ha under året 8 180 sidor utlånats. Bland lån-
tagarna märkas Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Nordiska 
Museets arkiv, Institutet för folklivsforskning, Stockholm, Kungliga Bib-
lioteket, Institutet för ortnamns- och dialektforskning i Göteborg, Göte-
borgs Museum, Malmö stadsbibliotek och Enköpings stadsbibliotek, mu-
seet i Gilleleje, Danmark, samt ett antal enskilda forskare. 

Realkatalogen över Institutets samlingar har förts fram t. o. m. nr 
5923. Den topografiska katalogen samt katalogen över upptecknarna 
har förts fram t. o. m. sista accessionsnumret 5945. 

Arkivarie C.-M. BERGSTRAND har under året utgivit del II av »Långa. 
reds krönika», 261 sidor, Säffle 1956, samt »Frimurarna och hundturken», 
106 sidor, Gumperts förlag, Göteborg 1956. Han har i del II av verket 
»Bohusläns regemente och dess hembygd» bidragit med kapitlet »Solda-
tens liv och leverne under 1800-talets förra hälft», sid. 268-304. Vidare 
har han i årsboken »Tibrobygden» 1956 fortsatt sin år 1955 begynta skild-
ring »I Kyrkefalla för 200 år sedan» samt i »Lidköpingsbygden» 1956 
skrivit en andra artikel om »Lidköpings kronofängelse». 

Docent FOLKE STRÖM har i Fornvännen 1956 (tillsammans med andra 
författare) publicerat artikeln »Fimbulvinter», i Ethnos 21, 1956, »Une di-
vinit6-oiseau dans la mythologie scandinavea samt i Acta universitatis 
Gothoburgensis vol. 62, 1959: 8 studien »Loki. Ein mythologisches Pro-
blem». 

Arkivet har alltjämt haft förmånen av arkiv och expeditionslokal på 
Gamla stadsbiblioteket. Härför tackar styrelsen Göteborgs drätselkam-
mare. 

Compte rendu 

de l'Institut de Folklore å l'Universit6 de Gothembourg pendant les an-
n6es d'excercice 1956-57. Par C.-M. BERGSTRAND. Direction et employ6s. 
Travaux ex6cut6s par l'Institut. 



Insänd litteratur 
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Acta ethnographica Academiae scientiarum hungaricae, Tom. VII, 
fasc. 1-2. Budapest 1958. - Annales academim regim scientiarum Up-
saliensis. Kg!. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 2/1958. Upps. 
1958. - Arkiv för nordisk filologi 73 (V. följd. 17): 1-2. Lund 1958. - 
Arts et traditions populaires, Annåe V: 2-4. Paris 1958. - Arv, Vol. 13, 
1957. Tipps. 1958. - Badische Heimat 37. Jhg 1957, H. 4. Karlsruhe 
1957. - Bornholms historiske Samfund: Bornholmske Samlinger, 35 
bind, Ronne 1957; Danmarks Riges Breve, Bornholm 1250-1332, Prmsto-
Sopa Amter 1306-1332. Kbh. 1957. - Budstikken 1958. Kbh. 1958. - 
By og Bygd, 11 bind. Oslo 1958. - Dalarnas Hembygdsbok 1958. Falun 
1958. - Danmarks Stednavne Nr. 13: Svendborg amts bebyggelsenavne. 
Udg. af Stednavneudvalget ved J. K. Sorensen. Kbh. 1958. - Danske 
Studier, 53 bd, udg. af  Aage Hansen og Erik Dal. Kbh. 1958. - Ethno-
graphia. A magyar n4prajzi tårsasåg foly6irata, LXVIII. övf. 1-4. Buda-
pest 1957. - L'Ethnographie, N. Så.. No. 52, Ann& 1957. Sociötö 
d'Ethnographie de Paris. Paris 1958. - Etnografiska Museet, Göteborg, 
årstryck 1952-1954 o. 1955-1956. Gbg. 1955-1957. - Falbygden 13. 
Falköping 1958. - Fataburen 1958. Sthm 1958. - Finnbygden 1958. 
Säffle 1958. - Folklore Fellows Communications, N:o 169, Vol. LXVII 
2: H. 0. Nygard, The Ballad of Heer Halewijn. Helsinki 1958. - Forn-
vännen 1958: 1-4. Sthm 1958. - Fra Ribe Amt 1958, Bd. XIV: iii. 
Kbh.-Ribe 1958; Småskrif ter II: Maleren Chr. Lyngbos vestjyske bille-
der i udvalg. Lunde 1958. - Fraoskaparrit, 6. bök. Törshavn 1957. - 
Fynske aarboger udg. af  Historisk samfund for Fyns stift. VI: 3. Odense 
1958. - Germanisches National-Museum, Niirnberg: Grotemeyer, P., 
»Da ich het die gestalt». Deutsche Bildnismedaillen des 16. Jahrhunderts. 
Miinchen 1957; Doede, W., Schön schreiben, eine Kunst. J. Neudörffer 
und seine Schule. Miinchen 1957; Aus dem Danziger Paramentschatz 
und dem Schatz der Schwarzhilupter zu Riga. Ausstellung zur Eröffnung 
des Theodor Heuss-Baues 1958. Närnberg 1958. - Glossaire des Patois 
de la Suisse romande. 5913  rapport annuel de la rådaction et bibliographie 
linguistique 1957. Neuchåtel 1958. - Gotländskt arkiv XXX, 1958. 
Visby 1958. - Hembygden 1958, utg. av Vänersborgs museum. Väners-
borg 1958. - Historisk Aarbog for Thisted amt 1958. Thisted 1958. - 
K. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, årsberättelse 1957-1958. 
Lund 1958. - Gwerin, ed. J. Peate, I: 1-4. Oxford 1957. - Håloyg- 
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minne, årg. 39: 1-2. Svorkmo 1958. - Index ethnographicus II: 2. 1957 
december. Budapest 1958. - Indiana University Publications, Folklore 
Series: No. 10. S. Thompson and J. Balys, The oral tales of India. 1958; 
No. 11. Th. A. Sebeok and P. G. Brewster, Studies in Cheremis, Vol. 6 
Gams. 1958. No. 12. R. M. Dorson, Negro Tales from Pine Bluff, Arkan-
sas, and Calvin, Michigan, 1958. Bloomington, Ind. - Institutet för 
ortnamns- och dialektforskning i Göteborg: Ortnamnen i Göteborgs och 
Bohus län XX: 2. Lund 1958. - The Journal of English and Germanic 
Philology, Vol. LVII: 1. Urbana, Ill. 1958. - Kulturen. En årsbok 1957. 
Malmö 1958. - Kustbon. Organ för estlandssvenskarna i Sverige, årg. 
1958: 2-3. Hemösand 1958. - Landsmålsarkivet i Lund, skrifter 12. 
Studier i nordisk språkvetenskap. Lund 1958. - Lautbibliothek der deut-
schen Mundarten, herausgegeben vom Deutschen Spracharchiv: 1. E. 
Zwirner u. W. Bethge, Erläuterungen zu den Texten. 2. N. Trubetzkoy, 
Anleitung zu phonologischen Beschreibungen. 3. W. Bethge u. W. Flech-
sig, Mascherode, Kreis Braunschweig. 4-5. H. Möller, Hintersteinau, 
Kreis Schliichtern. 6-7. H. Möller, Kassel. 8. W. Hedemann, Berlin. 
9. W. Laur, Riga. 10. J. Weidlein, Ptiri (Schwäbische Tiirkei, Ungarn). 
11. W. Hedemann, Berlin 2. Göttingen 1958. - Leuvense Bijdragen, 
XLVII jaarg.: 1-4. Leuven 1958. - Man. A Monthly Record of Anthro-
pological Science, Vol. LVIII: 4-11. London 1958. - M6moires de la 
Soci6t6 firmo-ougrienne: 113. A. Kannisto, Materialien zur.  Mythologie 
der Wogulen. Helsinki 1958. 114. A. Kannisto, Wogulische Volksdichtung. 
Helsinki 1958. 115. E. Lagercrantz, Lappische Volksdichtung II. Helsinki 
1958. - Midwest Folklore, Vol. VIII: 1-2. Bloomington, Ind. 1958. - 
Nlirodni Museum v Praze, Casopis CXXVII: 1. Prag 1958. - N6prajzi 
közlem6nyek, III: 1-2. Budapest 1958. - Norden och kontinenten. 
Föredrag och diskussioner vid trettonde nordiska folklivs- och folk-
minnesforskannötet i Lund 1957. Lund 1958. (Skr. från Folklivsarkivet 
i Lund N:r 3). - Nordiska Museet: Acta Lapponica. XIII, E. Manker, 
Lapparnas heliga ställen. Upps. 1957; Handlingar 49, J. Sjögren, Orga-
nisterna i Västerås stift. Sthm-Malung 1958; Svenskt liv och arbete n:r 
23, Kommunalarbetarminnen. Sthm 1958; 0. Andersson, Spel opp I 
spelemänner. Nils Andersson och spelmansrörelsen. Sthm 1958; S. Dahl-
bäck, Gångstigslandet. Sthm 1958. - Norsk Folkemuseum, Oslo: Hoff-
mann, M., En gruppe vevstoler på Vestlandet. Oslo 1958; Samiske sam-
linger Bd IV: Polmak og Manndalen. Oslo 1958. - Norsk Målforearkiv, 
Skrifter XIII: 0. Olssen, Brormoymålet. Oslo 1958. - Det kgl. Norske 
Videnskabers Selskabs skrifter 1957; forhandlinger bd 30, 1957; årbok for 
1958. Trondheim 1958. - Nysvenska Studier 37. 1958. Upps.-Lund 1958. 
- Orbis, Bulletin International de Documentation Linguistique, Tom. 
VII: 1. Louvain 1958. - Orsa. En sockenbeskrivning utg. av Orsa Jord-
ägande Sockenrnän under red. av 0. Veirulf. Del III. Sthm 1957. - 
The Polar Record 9: 59-60; Index Vol. 8. Cambridge 1958. - Pålsgården 
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1958, utg. av Ockelbo Hembygdsförening. Ockelbo 1958. - Rig 41, 1958: 
1-3. Sthm 1958. - Riksdagsbiblioteket, Förteckning över - - nyförvärv 
år 1957. Sthm 1958; Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer 
1957. Sthm 1958. - Såltmagirije sverji samiida-StInmagiriji ruota 
samiide. Gånågasa mierredime millde gdgusvaddetum 1958. Red. H. 
Grundström. Upps. 1958. - Sanastaja N:o 75. Hfors 1958. - Scandi-
navian Studies 30: 1-3. Menasha 1958. - Schweizerisches Archiv fiir 
Volkskunde, Jhg 54: 1-2. Basel 1958. - Schönere Heimat, hrsgb. vom 
Bayerischen Landesverein filr Heimatpflege, 47 Jhg, 1958: 1-2. Miinchen 
1958. - Skansvakten n:o 43. Elfdalens Hembygdsförenings midsommar-
tidning 1958. Mora 1958. - Smithsonian Institution, Bureau of American 
Ethnology: 74:th Annual Report 1956-57. Wash. 1958; Bulletin 164, 
Anthropological Papers Nrs 49-56. Wash. 1957; Bulletin 166, River Basin 
Surveys Papers. Wash. 1957; Bulletin 167, Archaeological Investigations 
at the Mouth of the Amazon, by B. J. Meggers and C. Evans. Wash. 
1957. - Småländska kulturbilder. Meddelanden från Jönköpings läns 
hembygdsförbund 1958. Jönköping 1958. - Sprog og Kultur, udg. af  
Institut for jysk sprog- og kulturforskning. 21 bind: h. 1. .Aarhus 1958. 
- Stednavneudvalget, Kobenhavn: Kousgård Sorensen, J., Danske be-
byggeLsenavne på -stod. Kbhn 1958 (Navnestuclier Nr. 1). - Fortegnelse 
over steclnavne i Århus og Skanderborg amter. Kbh. 1958. - Stranda, 
årg. 31-32. 1957-58. Upps. 1958. - Studier i nordisk språkvetenskap 
från Lunds universitets institution för nordiska språk och Landsmåls-
arkivet i Lund. (Skr. utg. genom Landsmålsarkivet i Lund. 12.) Lund 
1958. - Suomalais-ugrilaisen seuran Aikakauskirja-Journal 59. Helsinki 
1957. - Suomi 108: 1. V. Ruoppila, Unto Seppäsen tyylistä. Helsinki 
1958. - Svenska Akademien, Ordbok över svenska språket, h. 232-237: 
remanens-riksdagsman. Lund 1957-58. - Svenska folkskolans vänners 
kalender 1958. Helsingfors 1958. - Svenska litteratursällskapet i Fin-
land, Skrifter nr 286: 5: Släktbok n. f. I: 5, utg. av I. Lund6n.Cronström 
Hfors 1958; nr 365: Historiska och litteraturhistoriska studier 33. Hfors 
1958; nr 366: B. Federley, R. A. Wrede, lantdagsmarmen och rätts-
kämpen 1877-1904. Borgå 1958. - Sörmlandsbygden årg. 26, 1957. 
Eskilstuna 1957, årg. 27, 1958, Nyköping 1958. - Tietolipas nr 12: T. 
Vuorela, Kansatieteen ongelmia. Helsinki 1958; nr 13: T. Vuorela, Kan-
satieteen sanasto. Helsinki 1958; nr 14: J. Hautala-M. Kuusi, Tutkijain 
perintö. Helsinki 1958. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.) - Univer-
sitetet i Bergen, årbok 1956-57. Bergen 1958. - Vala:s'sko 1957. VI: 1-4. 
Brno 1957. - Varbergs museum, årsbok 1958. Varberg 1958. - Vend-
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