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Från den estlandssvenska undersökningen
Adjektivtypen »sten död»
AV NILS TIBERG

I det estlandssvenska språkmaterialet bar sedan länge iakttagits
och insamlats en rad uttryck av typen »sten död». De framläggas
härmed som ett materialbidrag från undersökningen. Uppteckningarna är gjorda av Tiberg eller på grundval av hans utfrågningar.
Även skriftliga bidrag ha inkommit; för återgivningen med landsmålsalfabet även i dessa fall svarar Tiberg (efter avlyssning av uttalet). Ur metodens synpunkt bör understrykas att stommen i min
samling vuxit fram ur strödda samtal under tre årtionden; vid den
avrundande systematiska utfrågningen har jag varit så vaksam jag
kunnat för att undvika »utfrågningsformer» (jfr Tiberg i Svio-Estonica 1936, s. 145, 149). Ett exempel: Runö har otvivelaktigt uttrycket »sten blind», som förnekats för ett överraskande antal orter; de positiva beläggen från Rågöarna ha fått stå kvar nedan,
fast det möjligen är utfrågningsformer, påverkade av riksspråket.
— I fråga om de estlandssvenska orterna (alldeles inte = socknar,
allra minst vanliga svenska socknar i svensk språkmiljö) hänvisas till
Tibergs framställning i Estlandssvenskarnas folkliga kultur (EFK) 1,
Ståndssamhället s. 11-14 och 210 f (Skrifter utgivna av Kungl
Gustav Adolfs akademien, 25, 1951). De nämnas alltid i följande
ordning: Runö (Ru); Nuckö socken = Nucköhalvön (Nu—h) + Sutlep
(Sutl) + Rickul (Rk) och Odensholm (Odh); Ormsö socken (Oö);
Stora och Lilla Rågö (SRg, LRg), Vippal (Vp); Dagö och Gammalsvenskby (DGsv), samt Nargö (Ngö). Förkortningen Nu avser Nu—h +
Rk, Rg avser båda Rågöarna. (Beteckningen NuRg innebär alltså 4
utfrågningar. Sammanlagda antalet utfrågningar vare sig med jakande eller med nekande svar, ortsvis beräknade, är för denna uppsats inemot 300.)
Av former anföres den som finns noterad från respektive ort,
inte i princip den ändelselösa »grundformen» (som i dessa mål är
1 —568223 Svenska Landsmål 1957
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singularformen i svag böjning: arg '[den] arge'; Idet] arga'). Efter
förkortningen Rg ( = båda Rågöarna) anföres dock alltid stamformen, enär den maskulina adjektivflexionen inte sammanfaller på
de två öarna: SRg alltid -ar, LRg vanligen -an (jfr Tiberg, Rågösvenskan, i Söderbäck, Rågöborna, s. 344). Maskulinformer igenkännas lätt på sin ändelse -r eller -n, neutra på sitt -t. I neutrum
framträder (i somliga uttryck) den form av »överlängd» som finns
i en del estlandssvenska mål. Närmare uppgifter härom skall ges
i den framställning av kvantiteten och därmed oskiljaktigt sammanhängande akcentförhållanden som författaren sedan länge arbetar på i samband med den vidlyftiga »slutundersökning av de
hitkomna estlandssvenskarnas folkliga kultur och språk» vartill anslagen alltifrån 1944 varit beviljade.
Genomgående meddelas även förnekande uppgifter (vad jag kallar »negativa belägg»), i fall sådana givits om ett efterfrågat uttryck. — Jag anför också de hithöriga exempel jag funnit i Danells ordbok över nuckösvenskan (Danell, Nu-ordb) samt en eller
annan notis hos Vendell (F&V eller ö0). — Däremot tar jag inte
med fraser som ha ett perfekt particip såsom »senare led», fall som
Vippal: '3,61a var genom dul, 'jorden var genomärjd'.
»Ask grå»: Runö ågg..,gröayar, agroat, Ormsö eisk,,gröt, Lilla
Rågö 44,,,g)-Q:cer, 4gr6t, Vippal åsg,igrdt; Gsvby han var og
gro:er e ånsoftena 'han var ask grå om kinderna'.
»Bar naken»: Ormsö bår någodan 'barnaken', Gammalsvenskby
gor kir någon [maskulinum: någondced 'jag går barnaken';
gor bdr huie 'jag går barhuvad', han var bå,,,slcy5ta 'han var
[i] bara skjortan'; Nuckö bar fota (Danell, Nu-ordb 16); Rickul
gor båkine 'jag går [i] bara skinnet'; Ormsö gi e bår hitt 'jag
är [med] bara huvudet'. Runö har frasen han dz.k båra nåkor med
samma betydelse. Jfr Runö a goar båra htito 'jag går [med det]
bara huvudet'. (Man väntade bar, dvs adjektivstammen med normal apokope, men adverbet bara 'blott, endast' tycks ha flyttat
in i frasen; likaså med verbet 'vara': ts,.itt2 båra fetar? 'Äst du
barfota?') Samma uttryck SRg han pg. böra någodov; hon e böra
htivz 'han gick barnaken; hon »är bara huvudet»'; han e böra
skySta 'han är [i] bara skjortan'. — LRg a e böra ftetre; ho gigaöra

/j
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have 'jag är barfota'; »hon gick bara huvudet». — Dagö har uttryck med en preposition som är normal från rikssvensk synpunkt:
ma bcir hk) 'med bara huvudet', e kir scerken 'i bara särken' (dvs
i underklänningen, buren som skördedräkt). — Prepositionsuttryck
har förnekats för Ru Rg Gsv.
»Beck svart»: Runö båk sek (eller synonymt: tgre sv(t »tjärusvart»), särskilt om klädedräktens djupaste-sorg-markering; Nu-h
bc4,4 svåt; Oö bc'els sv; SRg bdk 37.4 LRg b svett (eller synonymt: Rg bc'ega svåt, vilket tycks böra tolkas såsom »beckat svart»).
Från Rickul och Odensholm har sammansättningen »becksvart» noterats (så även Danell 19; vilket icke betyder att typen »beck
svart» skulle saknas där); Ormsö har alternativt bdk-svat. — För
Gammalsvenskby förnekas »becksvart» kategoriskt. Frasen »beckande svart» har efterfrågats men den förnekas: Ru Nu-h Rg Gsv.
(Från Ormsö uppges: »eventuellt bdkande svett, dock kanske inte
såsom fixerat talesätt». En sådan utsaga torde väl vara influerad
av riksspråket, och den synes mig tillsvidare inte böra anföras såsom dialekt. Jfr ovan angående metoden.) — Typen »beckat svart»
har negerats för Ru Nu-h och Gsv. Uttrycket »beck-mörk» uppges från Vippal: båk-rnOrkan, Gsv bcele nuerkt, men motsvarighet
förnekas för Ru Nu-h Oö Rg.
»Blod röd»: Runö bk4 r69er, Nucköhalvön b?rdk rå (märk det
korta Q-ljudet), Ormsö bir4 råt ntr 'blodrött', Rg bitå r4, Vp bby5
råt. — Uttrycket negeras för Gsvby, som har »blodande röd»; se
nedan.
»Brädd full»: båda Rågöarna brck/ P/t. — Vendell (50 88 har
»bräddande full» från Nyland.
»Eld arg»: Gsv hon bktek chld kg 'hon blev arg som eld, som
krut'. Kan även heta »eld-lekat arg»: (4/4-1c'egla årg. (Jag lämnar därhän hur detta »-lekat» [eller »-lekugt»?] skall tolkas.) —
Förnekas helt: Ru Nu-h Oö LRg.
»Flott stilla»: Nargö flöt stila (om sjön:) 'stilla som flott', liksom övergjuten med flott. Förnekas helt: Ru Nu-h Oö Rg Gsv;
ordet 'flott' är inte alls dialektalt ord bland de egentliga estlandssvenskarna, endast i den vida ungdomligare nargösvenskan. (På
Gotland säger vi »stilla som fett» om samma sak.)
»Gall besk»: Ru getk båkst, Oö LRg gd bdkst, Vippal da, båkst,
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Gsv gd ht. — Från Runö noteras jämväl dilbakst; SRg: »Inte
'gall beskt', utan bakst som get»! (Dito Danell 122.) — Jfr gal
galan »galle» (m4), samt »gallande» nedan.
»Gräs grön»: Rg grcti gHnt, Vp grces gHnt. Förnekas för Ru
Oö Gsv. — Jfr nedan »gräsande» samt »isgrön».
»Himmels blå»: Nu-h himoj bkdt (t ex om ett tyg, »inte om himlen, förstås»), LRg himals bkdt [tunt la, Vp hima bkdit 'himmelsblått'. — Från Runö noteras endast akcentueringen hime,s-b1t6at,
från Rickul uppges himok-bk6gr, Ormsö himoj-b'6, Gammalsvenskby
hinicel-bk6. För egen del betvivlar jag dock knappast att även akcentueringen »himmels blå» skall kunna anträffas jämväl i de sistnämnda
målen (måhända med undantag för runskan); av metodiska skäl
bjuder det emellertid emot att »pressa fram» belägg.
»Himmels fagor»: himo,s fggot Danell 159. Samma uttryck uppges från Ormsö med reservationen »inte så vanligt» (anges brukat
om t ex kläders utseende). — Förnekas för Ru LRg Gsv.
»Himmels hög»: Lilla Rågö himcels han. Uttrycket förekommer i en lekdialog (se Söderbäck, Rågöborna 261) och har på
Stora Rågö noterats i form av kompositum: himcels-hdegvcer; Runö
har hime-högar, Nu-h himo,s hdift, Gsv himce,s hcbufft.
»Is-grön»: hittills endast Runö
tagk, hoa b-r6at grdslecto
bei is-gHn (feminin böjning) 'Tänk, hvad brått gräsjorden blev
alldeles grön'. — Förnekas: Nu-h Oö LRg. — Jfr »gräsande».
hcikcer 'hal som is', även i formen
»Is hal»: Nu-h is hdt, SRg
ii-håkcer (Rågöexemplet är ur samma dialogiska lekramsa som nyss
nämndes); Runö is-hcikar, Oö Gsv ii-hgt.
»Kol svart»: Nucköhalvön kj1/4.iptit, Rickul kg Jva( (Lagman hos
Danell 212), (jämte Rickul k6-,svettor
köka-sv), Ormsö k6 svår.,
(jämte k6-,svcit), Rg köka snitt (jämte köka-svd), Vp k svårt.
(jämte köka-svdttan; dito F&V 116; o-vokalen i koka- tycks innebära påverkan från Rickul på RgVp ; på de sistnämnda orterna är
det eljes å-ljud i kok 'kol'). — Frasen förnekas helt för Runö; 'svarta
slocknade kol' uttryckes nämligen med gkeyar dvre »glöder, glödren»; ordet 'kol' har dött ut. — Jfr »kolande».
»Krit hvit» (egentligen »klit», ett uttal — ensamrådande i alla mål
utom Nargö — som tycks avse att markera motsättning mot estniskans kriit): Ru kkit höt, Nu-h (ntr:) kkit hOt (jämte ait-hci),
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LRg Ickict kvidea-, ntr : Ickict kvit, Gsv kkirt kvicker. — Oö har kkicthögran.
»Plit naken»: Nu-h hon st6 tdr pkit neikot (skämtsamt) 'hon stod
där spritt naken', 06 pkict flåg octan, SRg pH( någoetcer, LRg pit
någoetan (märk pbct pr!). — Förnekas för Runö och Gsvby ; jfr
ovan »bar naken». Om betydelsetypen se nedan.
»Pulk stinn»: Nu-h puikk stindor 'styv som en pinne', estn pulk
<tyska P/lock (»kanske mera som improviserad liknelse än som
fast talesätt», tillägger sagesmannen).
»Släke våt»: Nu han va 2,ce1e vO.tor (»vanligt talesätt»), LRg
lckg vöctan 'han var våt som släke' (jfr nedan), som nyss ilandfluten havs-tång (Rågöformen med lång vokal visar att här föreligger sbst »släke», inte vbt 'släcka'). — Förnekas för Runö och
Ormsö. Från Gsvby noteras ska veietcer, men sagesmannen har
ingen association angående ordagranna betydelsen. Jfr »släkande».
»Snö hvit»: Runö sn yj hölte,r (jämte sn10-h6ter, individuellt uttalet 9749, inte ,s-), Ormsö sn36 högan, smc_5 hög (jämte sng6-h6g),
LRg 8n24 kvidan, Vp sinc4 bd (kvantiteten! jfr nedan), Gsv smO.
kvictcer. — Jfr »snöande».
»Spegel hal»: LRg spchl hcikan (Söderbäck, Rågöborna 261).
»Spegel-hvit»: hittills anträffat blott i runska formen spcly(r-höltar
(om sjön, havsytan:) 'blank som en spegel'. — Förnekas för Nu-h Oö.
»Spegel slät»: SRg spågceLnctcer (jämte spågeZ-McUr, LRg spågaUctan), i lekramsan (ovan). — Förnekat för Ru Nu-h 06; jfr Nu-h
he spce.gka 'det var spegelblankt på sjön'.
»Spiller ny»: Ru h6an sto vapilder ni 'den stugan var splitter
ny', egentligen 'ny som en nyss avspjälkad träsplittra', Nu-h spi do
Oö spildo,ste nian, spildojte ni-k44an 'klädd i spritt nya kläder', SRg spilcker nit, LRg celn spible,Atian hor 'en spiller ny
»kjortel», dvs kvinnokappa' (gammaldags). — Jfr »spillra» f2 'klen
träsplittra', ett ord som noterats Rg och DGsv, men som tycks ha konkurrerats ut ur runskan genom ordet »spjälka» f2. Se även »sprick ny».
»Splitter nakuger»: Ru han epkite..Mkor (anges av alla tillfrågade vara fullt dialektalt, synonymt med »bara nakuger»). —
Förnekas för Nu-h och Rg, medan från Rk uppges »spritt» och
»splitt naken». (Nutida rspr ?) Jfr nedan under »sprick ny».
»Sprick ny»: 06 han ha,,,sprik nian rök oba se 'han går i splitter
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ny rock', SRg sprik nit. — Förnekas för Gsvby. — (Fraserna
»spritt ny» och »splitter ny» ha inte alls anträffats, respektive uttryckligen förnekats. Jfr däremot ovan »splitter naken».)
»Starr blind»: Ru står-bkinder, anges betyda 'blind gm starr', varjämte tillägges att på Runö fanns i mannaminne ingen helblind,
på sin höjd någon åldring med lite försvagad syn; LRg han e
står-bb•indan 'han har svårt att se i mörkret, liksom hönsen' (Vippal har — liksom Nu, Danell 178 — ordet »hönsblind»; ej så LRg);
Dagö står-bkindcer 'helt blind'; Gsv står lkindcer 'alldeles blind'
(»ej nödvändigt på grund av 'starr'; vanligt uttryck»). — 2-ordsakcent har alltså hittills konstaterats bara i Gsvby. Vendell har
ordet med ssg-akc i F&V 211; ej hos Danell; ej anträffat i Nu
och Oö av Tiberg.
»Sten blind»: Runö stO„n binder, SRg stn binder, LRg sten
— Förnekat för Nu-h 0ö; Gsv: tvekan.
bindan, Vp stei,n
»Sten död»: Runö vikan vat4n dUr »vikarn var sten döder»,
'sälen var sten död' (exempel med neutrum dot om t ex ett djur
anges otänkbara, eftersom dot 'dött' endast användes »om döda
saker» [a4,..46t scik »ett dödt sak», ett livlöst föremål]; om varelser
som förlorat livet säges 'död', såsom exemplet härovan om sälen),
LRg stceln Wan,
Nu-h Rtetpi dbr, Oö ståln dhtn, SRg stam
Dagö stchn Wcer (noterat 1932 med tillägget »2 ord». — Tecknat
endast som kompositum av Vendell i F&V 219, 210, och hos Danell [från Sutlep: Isberg] Nu-ordb 394).
»Sten döv»: Ru st4n döer, Nu-h stiepi dåQor, Oö ståkn dåayan,
LRg stdm dceigan, Gsv stdm ddigcer 'sten döv'.
»Stock blind»: Oö stög,..Akindan, Rg stö,Mnd, Gsv st6g1/4 ,bkindcer. — Jfr nedan »stockande».
»Stock lat»: Nu-h stök biton Oö stök lådan, RgVp exakt samma
uttal. — Förnekas för Gsvby; Runö: tvekan.
»Stock naken»: Oö stök någodan, ej eljes noterat, men jämför
nedan »stockande».
»Stock stin»: Ru stök slinder 'styv som en stock' (förnekat för
Nu-h Oö LRg) samt »stock styv»: Gsv stök stim/. (förnekat för
LRg). — Jfr »pulk stinn» ovan (samt Stiernhielms Hercules vers
66: »stock-steelnad-styfwer och döder»).
»Storm full»: Gsvby störm filt (om trängseln på ett järnvägs-
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tåg, då flyktingar under kriget hade stormat dit för att komma
med).
»Säck mörk»: Runö stils mörxt (jämte såk-nzörxt; yngre uttal:
såk-nuirkt): &ex var e .sic mörxt 'ute (eg: »utur»?) var det mörkt
som säck' (om atmosfär), Nu-h 3,M-e incirft, LRg he vask mörkt, Gsv
sek merft. — Förnekas för Ormsö (som har: mcbrkt som e .scasten).
Oö våtto t, LRg hé kkKie
»Vattu tät»: Ru våte ta, Nu zitto
'detta
tyg
är
vattentätt'
—
helt
saklig betydelse. — Alvåd° ta
ternativt sammansättningsakcent: Rk.
»Vikar diger»: Ru vikar dår 'stor som en vikarsäl'.
Vid sidan av dessa fraser, präglade av det stående talesättets
trivsamma anda och nära nog oföränderliga form, har sedan 1920talet på Dagö — bland de sista, nu avlidna dagösvenskarna —
anträffats en rad delvis rent parallella fraser med ett »presens
particip» såsom »första led», typen »snöande hvit». En rad av dessa
visade sig även tillhöra språket i Gammalsvenskby, alltså med avgjord
sannolikhet medförda i språkskatten vid överflyttningen från Dagö
till Ukraina 1781-82. Ett eller annat uttryck tillhör även något
enda av de övriga svenska målen i Estland, ehuru många av dem
ha kategoriskt förnekats för dessa måls räkning (så Ru Nu Oö
Rg Vp), ofta till förmån för det kortare uttryck som vi just stiftat bekantskap med. (Det är o 1 ik f or mig h et er av bland annat
dylik art in om den estlandssvenska dialektgruppen som den pågående undersökningen med största skärpa fasthåller, då de konstaterats; deras förklaring lämnar jag tills vidare därhän.)
»Blodande röd»: Dagö Gsvby lnande ra 'rött som blod'. Vid
renskrivningen 1944 för min ordbok' av exemplet från GammalTiberg, Estlandssvensk ordbok, manuskript i kortsystem på ULMA. —
Denna ordbok kan icke rimligen citeras som Estlandsordboken, ULMA, lika
litet som den estlandssvenska undersökningen är någon Estlandsundersökning.
— Alltjämt förekomma orimliga benämningar som svensk-ester och estsvenskar för 'estlandssvenskar', fast motsvarande term 'finlandssvensk' nu äntligen har segrat. — Man erinrar sig en episod från överflyttningens tidigare
skede. Det hade gnisslat något i maskineriet och nu skulle en skara unga
talesmän för stamfränderna få företräde i Stockholm för en mycket högt uppsatt man. Stämningen var lite olustig, när den mycket upptagne mannen bör-

8

NILS TIBERG

svenskby tillfogade excerpisten, Edvin Lagman från Spithamn by
i Bakvelde (By) av Rickul (Nuckö sockens nordligaste del, jfr Tiberg i EFK 1 s. 12 samt kartan vid s. 16), samma fras för sin
egen dialekt: han Vrak påst bkOande ror mala å 9ana 'han blev
alldeles blodröd »mellan ögonen», i ansiktet'. Eljes har uttrycket
förnekats för Runö, Nucköhalvön, Ormsö och båda Rågöarna. —
Jfr »blod röd».
»Fallande fagert»: Dagö filande filt 'så vindstilla att en fjäder
faller rätt ner'. Uttrycket, som noterades flera gånger bland dagösvenskarna (märk uddrimmet!), är inte återfunnet i Gammalsvenskby, och det har direkt förnekats för Runö, Nuckö och Rickul,
Ormsö, Rågöarna och Vippal.
»Gallande beskt»: Gsv gålande bcbst 'beskt som galla'. Dito F&V
64. — Förnekas för Ru Nu-h Oö Rg Vp. — Jfr »gall besk».
»Gräsande grön»: Gsv grc'ekande grt'nt 'grönt som gräs'. »Kan i
Gsvby inte heta *gräs grönt.» — (Märk kortstavigheten. Jfr DGsv
grce, bestämd form grceie 'gräset'.) — Förnekat för Ru Nu Oö
Rg Vp. — Jfr »gräs grön», »is-grön».
»Kolande svart»: DGsv käkande svårt, Dagö svårt-kreika, hon ce
o gak kökande svårt »svartkråkan, hon liten käsen (estn
diminutivändelse -kene, -kese; se Tiberg i SvLm 1933 s. 73) och
gammal kolande svart», dvs 'kajan, hon är helt liten [i jämförelse
med kråkan], och så där otrevligt kol svart'. Alternativt finns i
Gsv uttalet kokande (med lång vokal; rimligtvis i analogi med enstaviga ordet kok). — Förnekas för Ru Nu-h Oö Rg Vp. — Jfr
»kol svart».
»Släkande våt»: Gsv slc'etande vdclier 'våt som »släke»', dvs 'genomblöt som havs-tång'. Uttrycket har ofrånkomligen varit med
från Dagö, där man från stränderna samlade släke till gödning (jfr
Tiberg EFK 1: 118 med not, samt 262), medan både ordet 'släke'
och saken är okända vid Dnjepr. Vendell har iakttagit ordet; se
F&V 140 b samt 00 873: »släckande»; oriktig är uppgiften att kljudet är kort, avslöjande är åtgärden att i 00 insätta bindestreck.
— Jfr »släke våt», en fras som spontant ges av bl. a. en åldrig
jade med att på rätt utpräglad skånsk dialekt fråga: »Talar herrarna svenska?» — Då reste sig en ung lärare och sade: »Ers excellens, vi är svenskar,
allihop.» — Sen gick allt förträffligt.
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kvinna från Rickul, i samma stund hon förnekar kännedom om
uttrycket »släkande våt», vilket förnekas jämväl för Ru Nu-h Oö
LRg Vp.
»Snöande hvit»: Gsv snffiande kvider; dito Vendell i F&V 202.
— Okänt Ru Nu Oö Rg Vp.
»Stimmande mörk»: Gsv stimande mc'erft (om atmosfär:) 'alldeles
mörkt'; SRg har stimcend mörkt och LRg slintande mörkt i samma
betydelse, medan Ormsö har långt i-ljud, stimande mebrkt; ingendera av meddelarna har ngn mening om den ordagranna innebörden.
Danell, Nu-ordb 395: Sutl stimande morft (Isberg), Rk stcenzande
meerft 'alldeles mörkt'. Jfr Vendell, 00 939 (talrika exempel från
Finland); Rietz, Svenskt dialectlexicon 674 b; motsvarande uttryck
finns även i handskrivna samlingar i ULMA: Upland, Västmanland,
Dalarna. — Förnekat för Runö.
»Stockande naken»: Dagö pl : stökande någonar 'spritt nakna',
Gsv msg : 8t6kande någondcer (dito F&V 218) 'naken som en [barkad] stock'. — Förnekas för Ru Nu-h Oö Rg Vp.
»Streckande full»: Gsv c'entbare ar strc'ekande ftilt 'ämbaret är
alldeles fullt' (dito F&V 217.;.00953). — Förnekas för Ru Nu-h
Oö Rg. Samtidigt som frasen förnekas för runskans räkning, ges
följande omskrivning av innebörden: gmade er lost stråket (eller
stroke) 'ämbaret är »just struket», fullt upp till brädden'. Jfr uttryck som 'struket mått' etc. — Nu-h har strucket 'bräddfullt' ;
även om t ex ett ämbar som stått ute i regn och blivit fyllt. —
Jfr »brädd full». — Ett fornspråkligt kortstavigt strik, släkt med
'stryka' (jfr Hellqvist, Etymologisk ordbok, streck), skall i Gammalsvenskby få ä-vokal och långt k, medan en två- eller flerstavig form
skall bibehålla kortstavigheten och vokalen g; den öppnade ä-vokalen
och långa konsonanten k an dock väntas genom inverkan från den
förlängda korta enstavingen med uttalet sträck: jfr slcelsande ovan.
»Troppande full»: Gsv tröpande !facket- (egentligen om flasklika
kärl med propp, estn tropp) 'full ända upp till proppen'. — »Troppande» förnekas för Runö Nu-h Oö Rg, varemot Oö har »vår» bildning på 'propp': pöctela var pröpande fuil 'buteljen (estn podel) var
full till proppen'.1
1 Termerna streekande och slwkande (kanske även kolrande) med lång
stamstavelse synas göra det tvivelaktigt att den här adjektiviska uttryckstypen
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Knappast hithörigt är uttrycket »glödande röd», som brukas i
saklig mening: Dagö Åne glord gköande rU 'järnet gjorde han
glödande rött'; participet har även iakttagits i mer bildlig funktion såsom förstärkningsord, en notis som jag dock inte finner nu.
— Bland andra estlandssvenska mål än Dagö-Gammalsvenskby har
uttryckstypen ovan med »presensparticip» — såsom genomgången
har visat — anträffats endast i 2 å 3 fall: vanligast är härvid
»stimmande mörkt» (det uttryck som för sagesmännen är det måhända mest ogenomskinliga av dem alla).
Värd att nämna här, fast av annan art, är negationen »inte ett
synande grand»: cent et sinande grönd, som Lagman vid inskrivning av notiser från Gammalsvenskby kom att erinra sig. Parallellen inskränker sig till att det förstärkningsmässiga ordet i frasen
är ett presens particip; eljes är den ju av annan art än de övriga
uttrycken, som innebära en jämförelse med den realitet som bringas
i minnet genom »förleden». Runskan uttrycker samma sak genom
en annan fras med presens particip: hce var åte at knös e siande öte
'det fanns inte ett »knas», ett stoft, till att se »ock inte», dvs heller'
(jfr auch, nicht). Dylika »gerundiviska» uttryck är inte ovanliga i
estlandssvenska mål, men de höra ju inte hit. — Oö har c'ent att
sinande kndi, Nu-h c'ent ca.'4 sina grönd liksom LRg it åkt sina
grånd »inte ett synat grand», 'inte ett grand att se'. För Gsv förnekas fraser med verbet 'syna'; man säger &tt celd grönd,
t cen
krög »inte en kråka» (jfr vårt »inte en katt»).
Måhända hör heller inte hit ett uttryck som LRg gråk' grått o
våga legt »gräs grovt och väga långt», 'grovt som gräs och långt
som väg', en gåta, som skall besvaras: mila-råin »mellanrenen»,
den långa gräsrenen mellan de mycket långsmala tegarna i en åker
(för att nyttja de rikssvenska termerna om dessa jorduppdelningsbegrepp). Frasen »gräs grovt» skulle — om den stode ensam —
vara hithörig, men senare delen av gåtan bör kanhända sammaninnehåller ett verkligt presens particip; denna »intensivbildning» tycks ju i dessa
fall utgå från förlängda enstaviga »första-leden». Märkligt är även att Lilla Rågö
har ändelsevokalen kvar i slutljudet av ordet stzmande (MOTki), medan ett
normalt presensparticip alltid slutar på -and i detta mål; ex: loukband 'löpande' (eller likvärdigt: lowbandest 'löpandes'). — Till mitt beskrivande uttryck »intensivbildning», jfr termen »förstärkningssöndring» nedan s. 14 noten.
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hållas med ett uttryck som Nu-h fkifra ar ål inc'enshana stör 'flickan är [redan, trots sin ringa ålder] stor som alla [de verkliga]
människorna' (»människa» betyder väl här som ofta 'kvinna'), ett
specialformat satsuttryck, där emellertid första ordet står i bestämd
form och har ett attribut, något som icke äger motsvarighet i de
anförda adjektiviska tvåordsfraserna. Det inger betänksamhet, att
detta mega — om det bör tolkas som ett självständigt ord (jämför
nedan) — står i bestämd form pluralis, medan det parallella uttrycket gred står i obestämd singularis. En sådan formsvaghet
i uttrycket verkar onekligen inte riktigt äkta.
Om de övriga anförda uttrycken må tilläggas följande. I fråga
om betydelsen tycks i grupp 1 »plit naken» stå isolerat: de övriga
ha innebörden 'grå som aska', 'ny som en färsk träspillra' etc, men
vad skulle detta »plit» vara? Jag lämnar den saken därhän, liksom
närmare kommentar av uttrycket »bar naken» (som påpekades i
runskan och rågösvenskan vara omformat till »bara»). — Ormsö
står tills vidare ensamt om sin »superlativa» ordbildning spildojte
nian. Jfr vårt »illanste röd» jämte »illande röd» och »illröd» eller
»ill röd»; Bellman, Fredmans Epistlar 1790 s. 141: illene röd, ej
med bindestreck som i SAOB.
Kommentar påkallar den alternativa akeentueringen i frasen »is
hal»: SRg f hcikcer i2-h4lrcer, i förra fallet med två tryckstarka
akcenter, i senare med sammansättningsakeent. Den förra akcentueringen underströks för mig år 1933, under genomgång av öns
ortnamnsmaterial, av en ung rågöbo — Rain Ejbo, gymnasist på
den tiden — som var min sagesman för tillfället. Bland ortnamnen
hade akeentueringstypen talrika exempel, somliga av dem tidigare
iakttagna på Dagö. Själva faktum i akcentueringen var evident.
Enligt en notis efter diskussionen konstaterades genast att namnen
i talrika fall kunde ha vanlig sammansättningsakcent eller också »tvåordsakcent», som jag på stående fot kallade uttalet med två tryckstarka. Någon tvekan om sättet att teckna denna akeent kunde ju
inte föreligga: eftersom uttalet var med två huvudakcenter, så måste
frasen skrivas i två ord, vart och ett med sitt tecken för akut huvudakcent, och inget bindestreck mellan »leden». — Då Lagman år 1944
biträdde mig i den estlandssvenska undersökningen och därvid ren-
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skrev en del av mina gammalsvenskbynotiser från 1929, förde han
i sin tur min uppmärksamhet på samma akcentuering i hans mål,
rickulsvenskan. I anledning därav gjorde vi en genomgång av
Lagmans uppsats i Svio-Estonica 1941 (s. 79-89), Uppteckningar
på bygdemål från Spithamn (egentligen inte uppteckningar, utan
översättning till dialekt av några texter på riksspråk, vilka Lagman
tidigare publicerat i Estland). Det visade sig att han där hade.
en mängd ortnamn med den ifrågavarande »tvåordsakcenten», men
också att han inte omnämnde den och inte hade något skriftuttryck för den: han skriver ifrågavarande namn som vanliga komposita. Lagman fick därför givetvis i fortsättningen tillämpa min
metod att skriva i två ord med två huvudakcenter, varjämte notis
skulle göras på ordbokskortets »grammatikrad»: By, 2 ord. — I
Lagmans anförda uppsats finns ett par exempel som undgått att
skrivas såsom komposita: utta sia »utansidan» (s. 81, översatt 'yttersidan'), esta sia »östansidan» (s. 84, övs 'östra sidan'), kcerglat
grinde 'grinden in till »Kärrgjarda»' (s. 89).
Vi återkomma nu till ett par andra uttryck i samlingen. Först
Runö vikar (Nr »vikardiger», 'stor som en vikarsäl'. Såtillvida är
väl denna fras inte fullt jämförlig med de andra, som den står helt,
utan paralleller utanför Runö och måhända inte är hopvuxen till
ett fullt fixerat talesätt. Å andra sidan är uttrycket tydligen byggt
på alldeles samma sätt som »snö hvit»: »senare leden» anger en egenskap som i påfallande grad tillkommer företeelsen i »förra leden».
Dessutom har onekligen frasen »vikar diger» ett stämningsinnehåll,
en associationsbredd, en verklighetsförankring — eller hur man vill
uttrycka sig — som väl också ingår i verkliga stående talesätt.
Med utgångspunkt från dessa iakttagelser tar jag åter upp frasen
LRg grcei gröft o vt-kga lågt, gåtan om »mellanrenen»: 'gräs grovt
och väga långt'. Av appellativet 'väg' finns på Rågöarna en form
vega, nämligen bestämd pluralis 'vägarna', men en dylik flexionsform låter sig inte självklart byggas in i frasen; den dubbla frasen
blir, såsom påpekats, inte symmetrisk: obestämd form i förra hälften (»gräs groft») och bestämd i den senare. Det är uppenbart att
vi här är över på folkdiktningens område. (Märk även uddrimmet
gr-; och fråga är väl om det inte råder inrim mellan -a,g- och -ag-.)
Frasen måste bedömas med hänsyn därtill: den bör inte genom
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tolkningen berövas sin slagkraftiga symmetriska form. Skall alltså
fonemet vaga tolkas i f ormal analogi med den »tydligare» frasen
»gräs grovt», så bör det stå i »obestämd form», helst i singularis
kanske. Men i så fall är det inget självständigt »ord», utan en »förstaled» av ett isärfallet kompositum. Detsamma kan gälla grai i »gräs
grovt». Min tolkning blir därför: »Gräsgrovt och vägalångt». 1 ett
kompositum skall (i alla de estlandssvenska målen) för-leden av
gamla korta enstaviga ordet 'väg' (id vegr) normalt ha kort tvåstavig form: vaga-. Jfr Ru vaya-bka 'groblad', Ru vaya-day' 'vägstycke, andel av väg', Dagö vaga-far 'vägfarare', LRg vaga-filar
'man som grusar väg', Nu-h vaga-man 'vägfarande', Vp vaga-mark
'vägmärke invid vinterväg', Dagö vaga-pceng 'ersättning för landsvägstransport', Vp vaga-skyOr 'vägskäl' m. fl. — Alla exempel med
'väg-' ha kort tvåstavig för-led i Tiberg, Estlandssvensk ordbok (ovan
s. 7 noten). Samma sak gäller övriga ordböcker, såväl Freudenthals och Vendells som Danells. — Ordet 'gräs' är såsom för-led
alltid enstavigt i alla målen.
Det som gäller denna gåta, gäller väl inte självfallet alla de stående fraserna av typen »snö hvit», men onekligen ha många av dem
en hel del av folkdiktningens art.
Några av uttalsformerna förtjäna särskild kommentar, nämligen
följande: Nu-h Vrå r6 'blodröd' (stamform), Vp smisi kint 'snöhvitt'
jämte Nu-h stispi clå9or 'stendöv(er)' (i motsats mot 8t42 dkr
'stendöd'.). »Första ledens» vokalism är förkortad: någon kort enstavig ordtyp som *bl,*sngi, *stiapi existerar inte i de estlandssvenska målen, och vi inse härutav att uttrycket b?r6 H är ett »isärfallet kompositum», såsom jag kallat dem (EFK 1: 270 f). Jag har
där också angivit ett annat kriterium: ett »isärfallet kompositum»
kan inte sakna sin »efterled». — Särskilt upplysande är den vippalsvenska formen snysi költ. 'Snö' heter nämligen i Vippal snpa (inte
smf), såsom i de övriga målen), och i för-led blir detta u-ljud inte
bara förkortat utan jämväl kvalitativt förändrat, från ut till e,
om nämligen för-leden förkortas enligt den regel Danell för nuckösvenskan formulerat (Nuckömålet s. 214).1
1 Angående denna förledsförkortnings mycket olikformiga utbredning bland
de estlandssvenska målen, se Tiberg, östsvenska dialekter i Svensk uppslags-
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Om nu dessa tre exempel stode ensamma, så kunde man känna
sig oviss om rätta tolkningen av deras ljudskick, men hela den
adjektiviska uttryckstypen »snö hvit» är allenast en specialgrupp
inom de kvantitets- och akcentgrupper som framträda i de estlandssvenska målen. Dessa förhållanden har jag haft uppmärksamheten
på alltsedan 1920-talet, och mitt material om dem är rätt omfångsrikt. Då jag hösten 1954 lät accedera en sammanställning av material om tvåordsakcent, huvudsakligen ur de 10 senaste årens ännu
icke renskrivna partier av mina primäruppteckningar, så var antalet notiser drygt 400. (Av ortnamnsexemplen är därvid endast
ett mycket litet urval medtaget.) Exemplen äro icke insamlade ad
hoc, utan excerperade ur mina löpande anteckningar respektive ortnamnssamlingar.
Hithöriga exempel fördela sig efter ordklass på följande sätt:
1. de adjektiviska uttryck som här ha presenterats; 2. appellativer
(Ru n'Anho spröke »runbospråket», SRg råa myR 'rågmjöl') ; 3. ortnamn (Nu-h kökames mbn »Kolmilsmon»). — Akcentarterna åter i
estlandssvenska mål, som i tillämpliga fall förknippa sig härmed
och som jag skall redogöra närmare för i sinom tid, äro dessa.
Vanlig akut ak cent (i alla enstavingar och i långstaviga
flerstavingar).
Akut jämviktsakcent (i alla flerstaviga ord med en konsonant mellan stamvokalen och följande vokal, respektive t v å korta
konsonanter mellan samma vokaler, se Tiberg, Rågösvenskan s. 336
[i Söderbäck, Rågöborna]; se även Tiberg i SvLm 1933: Estlandssvenska och estniska, s. 71 f, samt EFK 1: 198 f).
Sammansättningsakcent (se Tiberg i EFK 1, s. 203,
194 f).
T våor dsak cent (se Tiberg i EFK 1, s. 207 f, där åtskilliga exempel anföras på »isärfallna komposita», såväl ortnamn som
appellativer). Hit hör typen »snö hvit» rent »fonologiskt» sett (jfr
Danens [liksom Adolf Noreens] terminologi, Nuckömålet 58-83, 1905,
bok 2:a uppl, bd 32 spalt 940. — På tal om det aisärfall» som här förutsättes,
kan jämföras Lyttkens & Wulff, Svenska språkets ljudlära II, Aksentlära s. 94f,
där termen »förstärkningssöndring» nyttjas för att karakterisera hithöriga företeelser; likaså Adolf Noreen, Vårt språk II: 182 f. — Jfr ovan termen »intensivbildning», s. 10 noten.
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vartill jag gärna ansluter mig). Akcenttypens förekomst har jag
också i förbigående antytt i Svio-Estonica 1936, s. 175 noten. —
Min första hithöriga notis av ett appellativ gjorde jag på Dagö
1929 med uttrycket Ny blid Ord. Betydelsen visade sig otvetydigt vara 'högtbelägen grusjord'. Jag gjorde notisen enligt den
regel Herman Geijer en gång gav mig: »Skriv vad du hör, även
om du inte begriper det»; jag kunde nämligen inte tro mina öron
i fråga om de två tryckstarka akcenterna i ett appellativ. Därför
återvände jag till uttrycket, tills jag kunnat konstatera ett (alternativt) uttal med sammansättningsakcent: kruii-k,ård. Jag petade
dit ett bindestreck i primäruppteckningen (jag skrev vid den tiden
komposita utan bindestreck), men ljudintrycket kvarlevde i mitt
medvetande ännu 1933, då Rain Ejbo för mig påvisade hithöriga
fakta i fråga om uttalet i rågösvenskan, liksom Edvin Lagman
gjorde för sin dialekt 1945, och såsom flera sagesmän ha gjort
halvmedvetet genom sitt distinkta uttal.
Slutligen finns givetvis vanlig fr a se ring sak cent samt prosodiskt betingad omformning därav: alla fasta fraser med två
tryckstarka är ju inte = »2-ords», t ex rchke bien 'Reigi by(n)' —
med huvudordet i bestämd form efter genitiv (jfr EFK 1: 325
överst). Jfr motsatsbetoning i en fras som rcbge bien o pilak bien
'Reigi by och Pihlas by'. — Stundom ligger huvudtrycket på den
stående frasens senare ord (inte minst vanligt i ortnamn, typen
Kalmar sun'd, Roslags Nä'sby). Typen är talrikt företrädd i ortnamnsmaterialet. (Hit höra tydligtvis Danens exempel Nu-m 84.)
Upptakt i fast ordgrupp är inte okänd heller bland appellativer.
Ex: Runö såt,44 »surt" såd», en maträtt; Nu-h brcil bce,
' gen (på
gränsen mellan art- och egennamn:) »Breda bäcken»; Ek Och Gsv
cen stos_dbitk, bestämd form: sto,4,1ticken »storduken», om en större
axelschal, ylleplaid brukad såsom ytterplagg; Oö kOk silvor 'kvicksilver'; Gsv gra ytita (bestämd form) »gråjackan», en speciell sorts
kvinnojacka; Nu-h igge
iggetigg 'ingenting' (egentligen neutrum pluralis: 'inga förhållanden'). Typen är avgjort fåtalig utanför
ortnamnen, medan däremot typen SRg s&rk z'Andidcelin »särk underdelen», dvs 'nedre delen av »särken», sydd av grövre tyg', är en
ganska vanlig uttryckstyp av tämligen jämn utbredning.
Ett sammansatt appellativ kan därjämte f örlor a sin samma n-
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s ättning sak cent. Då uppstår vad Danell kallar »historiska sammansättningar» (Nu-m 76). För egen del brukar jag i detta fall
vanligen tala om »bortfallen sammansättningsakcent» (EFK 1: 103).
Termen söker ange vad som ägt rum: det dubbla akcenttrycket i
t ex Runö Ka-shien 'Tallskogen' ersättes av enkel akut akcent på
första leden: Runö (alternativt) Kacklen, eller Rickul sko skoen
'skog-en' jämfört med Rk kiaskon eller kieasko strele 'Källskogen',
'Källskog ställe(t)', ett bondställe i norra Rickul. Utom bortfallet
av bitrycket märks en kvantitetsförändring: den långa vokalen i
'skog' förkortas, varjämte slutartikelns vokal eventuellt synkoperas.
Klart är att man i detta fall måste följa Danells metod i fråga
om ljudåtergivningen hos historiska sammansättningar: något bindestreck kan inte sättas ut, lika litet som längdstreck kan komma i
fråga under den förkortade vokalen. Danell har sagt mig att han
i sin avhandling 1905 införde skrivning med bindestreck av hänsyn
till lättläsligheten. Faktiskt tycks man dessutom kunna betrakta
Danens bindestreck såsom regelmässigt uttryck för bevarad sammansättningsakcent. (Danell talar själv om uttalsskillnad mellan
komposita och historiska sammansättningar, Nu-m s. 57, 76.) Ett
undantag finns: bindestreck hos Danell synes stundom stå för tvåordsakcent. Så har jag längesedan funnit vara fallet med t ex
ortnamnet (kimma lt6rv-1 »Ovanmosse hvirvledet» (Nu-m 83: »fyrledad» sammansättning oamutsa-hory-le), ett namn som jag hittills
aldrig hört uttalat annat än med tvåordsakcent. (»Isärfallet» tillhör
här den typ som jag i EFK 1, s. 207 f, visat ha »ologisk» innebörd
[jfr Danell Nu-m 83 i beskrivningen av kompositionsfogens plats
i »treledade» ord]: det är inte fråga om något »horvled» in till
»Ovanmossen» — denna är inte inhägnad — utan om 'ledet in till
den hägnade lilla »Ovanmossehorvan»'.)
I själva verket strider väl detta bruk av bindestreck mot systemet i Lundens landsmålsalfabet, men faktiskt har Lundell godtagit
det 1905. För egen del utgick jag 1923 från den instruktion som
då gavs i landsmålsalfabetet av Geijer, och jag skrev därför länge
inga bindestreck i komposita. Då jag emellertid — så vitt möjligt
— undvek att skriva längdstreck under förkortade ljud (vare sig
vokaler eller konsonanter), som stodo försvagade exempelvis i efter-
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led, så kunde jag i regel ändå med mitt beteckningssystem utan
bindestreck skilja »historiska sammansättningar» från komposita med
bevarad sammansättningsakcent, helst som jag rätt ofta i primärmaterialet har noterat: »ej ssg-akc».
Emellertid lärde jag alltmer uppskatta åskådligheten i att sätta
ut bindestreck i kompositionsfogen. Då jag 1929-30 lade upp min
estlandssvenska ordbok genom att införa mina Dagö-anteckningar
på A-kortens Dagö-rad, så anslöt jag mig därför till Danens skrivsätt på denna punkt. Sålunda skrev jag neucct-gr »nötgård», om
uttalet visade sammansättningsakcent, men neut_kor, om samma ord
uttalades utan sådan akcent.
Klart är alltså att skrivning med, respektive ut an bindestreck
är adekvat endast om systemet är fullt medvetet tillämpat och
om normaliseringar så vitt möjligt undvikas. Även Danells skrivvanor för nuckösvenskans vidkommande äro (med angivet undantag) oförtydbara, såtillvida som han tydligen i regel anger dialektens
»normaluttal» med bevarad sammansättningsakcent, ett uttal som
eventuellt inte lätt anträffas i sådana komposita som mera regelmässigt blivit »historiska sammansättningar». I det handskrivna
estlandssvenska materialet, insamlat av Tiberg från ett stort antal
skrivande meddelare (de allra flesta bokligt föga skolade, men ett
fåtal förtrogna även med landsmålsalfabetet), förekommer dels bruk
av bindestreck helt sporadiskt, dels en my c k et utbredd
vana att skriva komposita såsom två ord (jfr Tiberg i EFK 1
s. 208 med hänvisning till motsvarande estniska erfarenheter).
Det är klart att dylika texter på intet vis kunna brukas såsom
källor, då det gäller att verklighetstroget ange förekomsten av de
här antydda kvantitets- och akcentgrupperna. Men visserligen är
det symptomatiskt att »tvåordsskrivning» fått så kraftig utbredning
som den faktiskt har. (Paralleller i estniskan av skilda slag i fråga
om hithöriga kvantitets- och akcentegenheter har jag gjort anteckningar om, men jag lämnar dem tills vidare därhän.)
För att i framtiden inga onödiga misstag skola uppkomma på
detta område vid bruket av det handskrivna estlandssvenska materialet, skola i min estlandssvenska ordbok alla uppteckningar av
andra än författaren införas på nytt A-kort, markerat med en röd
romersk II, medan första A-kortet med Tibergs notiser markeras
2 — 568223 Svenska Landsmål 1957
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med röd I. (Vissa äldre undantag från denna regel förekomma på
kort nr I, men dels äro de av tämligen begränsat omfång, dels
har materialet i så fall särskilt markerats. Det allra mesta därav
har också efterprövats av Tiberg och härvid återgivits med hans
bruk av landsmålsalfabetet.) Genom detta arrangemang skall man
kunna småningom få så klart besked som möjligt, om vad som är
skilda uttalsformer och vad som är skilda skriftformer allenast. (Jag bortser härvidlag från vittnesbörd som finnas på de
estlandssvenska grammofonskivor jag ombesörjt.) Från metodisk
synpunkt är det viktigt, att icke säga nödvändigt att kunna skilja
skrivningsvarianter från uttalsvarianter. En van upptecknare har
visserligen tämligen säkert på känn, vilka skrift former i hans
eget material som äro endast uttryck för det ofrånkomliga trevandet efter sådan »adekvat ljudbeteckning», som enligt Lundells system
skall stå att finna — låt vara med rimliga reservationer för bestående tvekan av större eller ringare vikt. En citerande forskare
däremot, som inte alltid har möjligheten att fråga sig för hos upptecknaren, kommer säkerligen mången gång att stå oviss på denna
punkt. —
Den »ordbildning» med tvåordsakcent, som bildar utgångspunkten
för dessa reflexioner, har i de estlandssvenska målen en ojämn
utbredning; inte heller ligger det lika till överallt med de angivna
tre »ordklasserna». (Man bör naturligtvis alltid minnas att den
ojämförligt vanligaste akcentueringen i löpande tal är uttal med
sammansättningsakcent. Förekomsten av alternativ eller — mera
sällan — exklusiv 2-ordsakcent tycks vara beroende av vissa ljudförhållanden i det ifrågavarande ordet: ena sortens ordbyggnad
gynnar, medan den andra sortens förefaller hindra uppkomsten av
2-ordsakcent. Det saknas härvidlag inte paralleller med estniska
uttalsvanor.)
Minst ojämn förefaller utbredningen av typen »snö hvit», den
adjektiviska, såtillvida som det överallt finnas många osökta och
stilmässigt verkningsfulla exempel på den. Men ändå: hur ojämnt
utbredda är inte de enskilda exempelorden. Delvis tycks den ojämna
utbredningen sammanhänga med att åtminstone adjektivtypen av
»2-ords» är uppenbarligen alltjämt produktiv på flera håll (var-

FRÅN DEN ESTLANDSSVENSKA UNDERSÖKNINGEN

19

vid ogynnsamma spridningsbetingelser ibland låter ett uttryck framstå såsom påfallande isolerat). Som exempel synes man kunna
nämna Runö »vikar diger», Nucköhalyön »pulk stinn», Rickul och
Ormsö »himmels fager» (kanske dock åldrigt), Dagö »fallande fagert»
(samma reservation), Gsvby »eld arg», »storm fullt». Att Nargö
»flott stilla» inte har kunnat sprida sig visades ovan: ordet 'flott'
finns inte alls i övriga mål.
En dylik olikformighet (här redovisad fullständigt i fråga
om en enda språkegenhet: adjektiviska »2-ords») är över huvud
karakteristisk för det estlandssvenska kulturområdets invärtes status. Alla olikformigheter noteras så långt sig göra låter i mina
primäruppteckningar, och de redovisas likaså i ordboksmanuskriptet:
största varsamhet iakttages vid oundgängliga normaliseringar (vilka
alla kunna kontrolleras), varjämte alla »negativa belägg» regelmässigt
införas. Ordboken omfattar tillsvidare ur Tibergs primäruppteckningar c:a 20 000 uppslagsord (givetvis icke = °sammansatta ord),
alla med exempelkort (B-kort) samt på exemplen grundade betydelseuppgifter, även de med »negativa belägg», som visa betydelsens utbredning. Grundord och andra viktigare uttryck och betydelser torde nu vara renskrivna från genomsnittligt 5-10 orter;
ungefär hälften av Tibergs anteckningar äro utskrivna på korten
för närvarande. Varje nyiakttagen betydelsenyans införes på nytt
B-kort. Ett »oklart» ord (eller uttal eller betydelseinnehåll) blir
efter hand föremål för vidlyftig omfrågning enligt ett föredöme jag
vid mina allra första uppteckningsresor 1919 fick av den för sin
noggrannhet och metodiska klarhet väl kände gotländske upptecknaren lektor Mathias Klintberg (1847-1932). Med anledning därav
torde i framtiden åtskilliga osökta och beviskraftiga frekvensiakttagelser kunna göras i Landsmålsarkivets estlandssvenska samlingar.
Sannolikt har den ofta påtalade °tillförlitligheten hos stora delar
av Vendells ordböcker sin grund inte minst däri att upptecknaren
inte gjorde »omfrågningar» tillräckligt ofta.
I princip bör varje ord — dess ljudskick, formförråd och ordbildning, dess sakliga betydelser, dess etnologiska innebörd, dess
folkloristiska associationer — kunna kartläggas till sin utbredning
med hjälp av ordboken samt de sakskildringar jag i anslutning
därtill gjort eller fått in genom några årtiondens korrespondens med

20

NILS TIBERG

estlandssvenska skrivande meddelare (c:a 10 000 blad kvarto, mest
på dialekt, av god äkthet men oftast svårarbetat och från min
synpunkt i regel att betrakta allenast såsom underlag för det vidare
studium som den estlandssvenska totalundersökningen här oavlåtligt
bedriver). Det behöver inte tilläggas att mängder av arbete återstår. Grundstommar till karteringar torde vara åtkomliga i materialet i tusentals fall, inte minst genom det enkla men användbara
system av »nyckelord» som jag efter Geijers antydningar började
redan från första renskrivningen och som sedan med stor vaksamhet
och noggrannhet utbygges av undersökningens excerpist sedan ett
årtionde, fru Anne-Marie Cronström. Ur icke excerperade partier
kan åtskilligt framdragas med hjälp av arbetsledaren. Den pågående
undersökningen är sålunda ännu i hög grad ofullbordad, men den
är inte oöverskådlig i sin plan. Närmast motsvarar den en svensk
landskapsundersökning, mindre i omfång förstås än de stora landskapen, men jämförlig med de små eller större än de, emedan de
enstaka svenskbygdernas isärhållande ställer extra stränga krav.
Metoden att utförligt redovisa även de »negativa beläggen» (s. 2,19
ovan) har rönt enstämmigt erkännande från ett par danska landsmålsforskare, som tagit del av förfaringssättet, och i fråga om
strävan att till det yttersta hålla i sär vad som är olikformigt i
de skilda estlandssvenska folkgruppernas språk, realkultur och folkloristik ha instämmanden kommit från bland annat flera estniska
forskare (senast Helmut Hagar i en recension i Folk-Liv 1953-54,
bd 17-18 s. 155 f).
Får jag döma efter tre årtiondens erfarenheter bör man härvidlag inte vänta sig enkla gränslinjer och entydigt sträckta »påverkningslinjer», och dessutom blir det nog mången gång ytterst besvärligt att fastställa »påverkningsriktning», mot estlandssvenska bygder eller fr ån dem.
Det är som antytt inte meningen att här ingå på förklaring av
de berörda egendomliga ljudförhållandena inom den oupplösligt
sammanhängande kvantitets- och akcentläran i de estlandssvenska
målen, vilken jag sedan långt tillbaka har sysslat med såsom en
huvuduppgift. Ljudundersökningen är endast en del av slutundersökningen, men man har skäl att anse den värd att sättas som ett
vetenskapligt viktigt objekt.
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Mitt intresse för akcentarterna har emellertid även sammanhang
med erfarenhet av undervisning i olika skolor sedan 30 år. Dialektstudierna ha visat sig värdefulla inte minst vid utredning av de
för ett levande språks studium viktiga begreppen tryckstyrka,
trycksvaghet, bitryck, sammansättningsakcent och omformning därav.
Även en språkintresserad allmänhet torde vara tämligen desorienterad i fråga om ett centralt begrepp som sammansättningsakcent,
att inte tala om den i riksspråket visserligen endast språkhistoriskt
viktiga jämviktsakcenten, som dessutom länge kom att placeras
såsom endast en art av grav akcent. Härom har jag 1945 gjort
en sammanställning, som i sinom tid skall publiceras; jag hänvisar
nu endast summariskt till Kock, Adolf Noreen, Lyttkens & Wulff
samt E. A. Meyer. — Till Adolf Noreens samling av vad jag kallar
»adjektiviska 2-ords» (Vårt språk VII s. 380 och V s. 501 ff) ville
jag endast framhålla, att då Noreen behåller skriftvanan att teckna
dylika »ord» såsom ett (ex. ste'ndö'v), så utgår min materialsamling
principiellt från uttalet, varav följer genomgående särskrivning, då
akcenten indicerar sådan.
Materialsamlingen må avslutas med den reflexion jag givit uttryck
åt i EFK 1 s. 207 f, nämligen att hithöriga förhållanden väl kunna
visas ha intimt sammanhang med svenska mål på hitsidan Östersjön, men att man därför inte får glömma de estlandssvenska målens
närmaste grannar, de estniska dialekterna.
Slutligen ber jag att få med tacksamhet bringa alla mina sagesmän i åtanke, om än åtskilliga av dem inte längre nås av ett här
uttalat tack.
Upsala december 1955.
Anm. På s. 5 r. 9 nedifrån nyttjas typen för att uttrycka mycket svag
tonlöshet hos /-ljudet; typen är vald på sin tid, efter samtal med Herman Geijer.
— Mera av mitt material ingår i Gösta Franzen, Ortnamnen på Runö (tryckas 1957-58 såsom EFK 4).
Not vid rentrycket 1958. Hithöriga frågor i nuckösvenskan behandlas av
Lagman i en just utkommande avhandling om ordbildningen i målet. Jag har
icke haft tillfälle ta del därav förrän 1958 och kan alltså ej här ta ställning
till dess tolkningar. Mina materialsamlingar påverkas icke därav.
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Extraits des recherches sur le su&lois-estonien : adjectifs type « sten
död » par NILS TIBERG, Uppsala
Dans les materiaux linguistiques du suedois-estonien, dont M. Nils Tiberg s'est °coupe pendant une trentaine d'annees, fly a un grand nombre
d'exemples qui montrent la presence d'expressions adjectivales du type
« sten död », les mots 6tant accentues separement (accent double). M. Tiberg, en examinant les differents patois, &Sera l'usage de l'emploi de ce
tour et discute les types substantif de forme nominative adjectif et substantif de forme genitive adjectif, blod röd 'rouge comme du sang',
himmels blå 'bleu comme le del', ainsi qu'un typa, participe present 4adjectif, kolande svart 'noir comme du charbon' (noir comme du jais).
Les variations de prononciation et d'aceent sont commentees d'une fagon
approfondie et l'auteur passe en revue les principes selon lesquels une
expression regoit deux accents ou bien l'accent d'un mot compos6 dans
les oas de composition suivants (deux mots 6crits comme un mot sans
trait d'union, deux mots unis par un trait d'union et deux mots separes
sans trait d'union).

»Hallenbergs Botanik»
Av

STEN-BERTIL VIDE

Bland Adam Afzelius manuskript, som förvaras i Uppsala universitetsbibliotek, finns en avdelning benämnd »De nominibus provincialibus». Ett ark häri bär rubriken »FIallenbergs Botanik», och
på detta är antecknat ett 70-tal dialektala växtnamn. För varje
namn är angivet, varifrån det är hämtat. De flesta beläggen äro
betecknade Sm[a]. el. i Småland, men även från Skåne, Öland och
Västergötland äro några få belägg hämtade. I en del fall förekomma
närmare ortsangivelser, näml. Vexion. (en gång), i Vexiö (två gånger)
samt ned[erst i] Sm[ol]. och Halladyd] vardera ett flertal gånger.
På ett annat ark i manuskriptsamlingen finnas samma växtnamn
antecknade, men här har ortsangivelsen ned[erst i] Sm[ol]. ersatts med
upplysning, att vederbörande namn stammar från Hallaryd. Sammanlagt är det 28 dialektala växtnamn, som i manuskripten uppgivas från Hallaryds socken i s.v. Småland.
Den Hallenberg, som lämnat uppgifterna om de dialektala växtnamnen, är tydligen sedermera rikshistoriografen Jonas Hallenberg,
vilken var född i Hallaryd, där hans fader var bonde i kyrkbyn.
Hallenberg genomgick gymnasiet i Växjö och kom sedan till Uppsala, där han 1776 blev docent i historia. Han var en man med
gedigna kunskaper och vittfamnande intressen. Som elev till Linné
var han även mycket intresserad av botanik, och då han uppehöll
kontakten med hembygden, var det helt naturligt, att Afzelius, som
blev docent året efter Hallenberg, vände sig till denne, då han ville
ha uppgifter om folkliga växtnamn från Småland och angränsande
provinser.
De växtnamn, som Hallenberg uppgivit från Hallaryd, synas vara
genuina, men ett och annat av dem har troligen varit gemensamt
för två eller flera växter. Det är betygat från skilda håll, att växter,
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[Jr Hallenbergs manuskript.

som ha en eller flera för den folkliga uppfattningen mer eller mindre
karakteristiska egenskaper gemensamma, av allmogen förts samman
till en grupp under ett gemensamt namn, även om de ur botanisk
synpunkt ej alls höra samman. Marius Kristensenl kallar sådana grupper för »folkelige planteslxgter». I stället för att använda benämningen släktnamn, vilken enligt vedertaget bruk användes om växter
tillhörande samma botaniska släkte, har jag valt ordet gruppnamn
som beteckning för motsvarande begrepp inom de nämnda »folkelige planteslwgter». Ofta nog har en växt benämnts enbart med
gruppnamnet, men ibland har den vid sidan av detta namn även
1 I Fästskrift till H. F. Feilberg .... den 6 augusti 1911 (Svlan årsh. 1911),
s. 41 ff.

»HALLEN-BERGS BOTANIK»

25

haft ett individuellt namn. Oftast anför Hallenberg kollektiva eller
plurala former av växtnamnen, vilket är helt naturligt, eftersom
namnens singularformer i allmänhet brukas betydligt mindre.
I det dialektmaterial, som under de senaste två årtiondena genom
LAL hopbragts från Hallaryd, finnas även de dialektala växtnamnen
i socknen medtagna så fullständigt som över huvud taget är möjligt, varför här finns ett gott jämförelsematerial till »Hallenbergs
Botanik». För att utröna i hur stor utsträckning de av Hallenberg
från socknen uppgivna växtnamnen ännu leva kvar, har jag sedermera utfrågat äldre hallarydsbor, bl. a. min fader, men ej lyckats
få belägg för fler än de tidigare upptecknade.
Knappast lär det väl från någon annan socken i södra Sverige
finnas ett så stort antal 1700-talsbelägg för dialektala växtnamn
och dessutom ett fylligt sentida jämförelsematerial. Det kan därför vara av intresse att se, vilka förändringar ifråga om växtnamnen,
som under c. 150 år ägt rum i socknen. Här följer nu en översikt
av de i »Hallenbergs Botanik» anförda växtnamnen från Hallaryd,
kommenterade och jämförda med de namn samma växter ha i det
hallarydsmål, som upptecknats 1936-1955. Växtnamnen upptagas i
stort sett i samma ordning, som de förekomma i manuskriptet och
med samma latinska och dialektala namnformer som där. Växtnamnen
i jämförelsematerialet äro, om ej annat angives, hämtade ur LAL:s
samlingar.

Pinguicula vulgaris. Knecktablad.
Denna växt förekommer utmed vattendragen i Hallaryd, men något folkligt namn på den tycks numera ej finnas i socknen. Den
har veterligen aldrig använts i trakten för beredning av tätmjölk.
Enligt J. J. Lagergren (1822) och J. E. Lagergren (c. 1860) kallades
växten i Småland (Östbo hd) ilagräs eller illgräs, eftersom fåren troddes få iglar (en leversjukdom) av den. J. E. Lagergren anmärker,
att även Narthecium ossifragum kallades ilagräs, och detta
senare är fallet i Hallaryd. Då Pi ng ui c ula tydligen varken ansetts nyttig eller skadlig, har namnet mycket sällan kommit att användas och därför lätt råkat i glömska.
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Det av Hallenberg för Hallaryd uppgivna knecktablad är sannolikt sekundärt till knecktahattar, vilket han anger som småländskt
för Pinguicul a. Detta senare namn är tydligen givet med hänsyn till blommornas form och färg, samma förhållande, som föranlett de folkliga namnen biskopsmössa, munkahätta, rackarehatt, stormhatt m. fl. namn på Aconitum napellus.
Primula veris. Kattlötter.
Detta namn är numera i Hallaryd endast känt som benämning
på Gna p h alium dioicum, men från Ö. Göinge härad i Skåne
är det antecknat som namn på Pr i mula veris i socknarna Broby,
Glimåkra och örkened. Dessutom är det i LAL:s samlingar belagt från Barkåkra i n.v. Skåne och Hällaryd i Blekinge. Tydligen
har namnet i Hallaryd ganska sent ersatts av det sedermera i sockenmålet vanliga hanakam (hånakIt2nt) vilket är allmänt i större delen
av Skåne men knappast förekommer utanför detta landskap.
Ordet hane 'tupp', som utgör förleden i hanakam, finns ej belagt
i det yngre hallarydsmålet. I LAL:s samlingar är det belagt från
ett flertal orter i v. Skåne samt från Vittsjö och V. Torup i V. Göinge
hd, Kviinge i Ö. Göinge hd och Brösarp i Albo hd. I Hallaryd
liksom i de ö. delarna av Skåne har man det synonyma tocke, vilket
även i övriga delar av Skåne alltmer undantränger hane. Att ordet
hane tidigare funnits även i ö. Skåne visa dock sammansättningar
som h,anaband och det synonyma h,anabjälke m. fl.'
I v. Skåne möter bakre a såväl i det enkla hane som i sammansättningar med detta ord, även hanakam. Påfallande är däremot,
att i hallarydsmålet liksom i så gott som alla östskånska mål hane
i de nämnda sammansättningarna har bakre a utom i hanakam, som
har främre a-ljud. Från Göinge finns det dock en del belägg med
främre a i h,anabjälke (Finja, Färlöv, Ignaberga, Stoby, Vinslöv) och
h,anaband (N. Sandby). Dessutom finns det främre a-ljudet bevarat
1 Under påverkan av religiöst språk har hane på en del håll levat kvar längre,
dock uppfattat som »finare» än tocke. Detta framgår bl. a. av Henrik WraniSrs
humoresk »Når där ska skrivas te store broar», där fadern undervisar sonen,
att han inte skall skriva tocken utan hanen, och hänvisar till orden »Och åter
gol hanen» i bibelns berättelse om hur Petrus förnekar sin mästare. (Välvilligt
påpekat av lektor H. Areskoug.)
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i några ortnamn med förleden hana-, nämligen Hanaskog hånask6
(Kviinge sn, Ö. Göinge hd), Hanavrå hånavIthu (Visseltofta sn, V.
Göinge hd) och Hannas hånas (sn i Ingelstads hd).
I hela Skåne är den normala utvecklingen ån > an, t. ex. kåna
'glida', råna 'vana'. Det är därför högst sannolikt, att hane även
i ö. Skåne uttalats med bakre a. Beträffande den avvikande utvecklingen av vokalkvaliteten i hanakam ligger det måhända till på följande sätt: Förlängningen av å kan ibland bliva fördröjd, bl. a. i
tvåstavig tryckstark förled, och då t. ex. *låna, blev våna, hade förleden hana- ännu kort eller i varje fall ej mer än halvlång vokal,
vilken därför bibehöll sin främre kvalitet och förlängdes först senare.'
Att förleden i hanaband, hanabjälke i regel har bakre a beror, enl.
vad lektor Areskoug meddelat, förmodligen på att dessa ord länge
bevarat associationen med det enkla ordet. Den bakre a-vokalen i
h,anakam i v. Skåne beror väl snarare på bevarad association med det
enkla hane än på att å här förlängts tidigare i detta ord än vad
fallet var i ö. Skåne.
Det verkar mindre sannolikt, att hanakam, som är ett expanderande namn2, från det område i Göinge, där sammansättningar
med kana- äro belagda med främre a-ljud, spritts åt olika håll och
i v. Skåne, där ordet hane alltjämt är levande, antagit den där allmänna bakre vokalkvaliteten men i ö. delarna av landskapet bibehållit det främre a-ljudet.
En tredje möjlighet som kan diskuteras är, att hanakam fått sitt
främre a-ljud genom påverkan av eller anknytning till något annat
ord. Det ord, som man skulle tänka sig kunna ifrågakomma i sådant
fall, är närmast hana 'honung', vilket är antecknat från hela norra
och mellersta Skåne. Mot denna förklaring talar emellertid det förhållandet, att i s.ö. Skåne, där hanakam uttalas med främre a, heter
'honung' haning och ej hana, och dessutom är Primula ej någon
synnerligen utpräglad honungsblomma.
1 Se H. Areskoug i ANF 67, s. 116 f., samt samme förf. Studier över sydöstskånska folkmål I, s. 482.
2 Det har ju t. ex. undanträngt det tidigare kaftfötter i Hallaryd.
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Menyanthes trifolia. Getamester.
För denna växt har jag i Hallaryd upptecknat namnet getames
(diylams), vilket i LAL:s samlingar även uppges från grannsocknen
Göteryd samt från Knäred i Halland.
Förleden är djurnamnet get. Visserligen är i manuskriptet till »Hallenbergs Botanik» antecknat: »Ätes ej af getter.», men Lyttkens
(Svenska växtnamn s. 380) liksom A. J. Retzius (Flora Oeconomica Sveci s. 453) uppger, att endast geten brukar äta växten. Vilken av dessa uppgifter, som är den riktiga, har jag ej kunnat kontrollera, men troligen är det den senare, eftersom växten i såväl
svenska som norska och danska dialekter har ett flertal namn med
förleden get- eller bock-.
Efterleden, Hallenbergs -mester, LAL:s -mes, innehåller tydligen
samma element -miss-1 som missne o. likn. (egentligen namn på
Calla palustri s, men även välbelagt som namn på Men ya nt h e s), vilket etymologiskt hör samman med mus- 'mossa' (se SAOB
och Hellquist art. missne). Hallenbergs -mester torde vara identiskt
med det hälsingländska mister 'vattenklöver' (belagt hos Wiström,
Ett blad ur Helsinglands kulturhistoria: Växters namn. Hudiksvall
1874). Det nämnda mister, liksom -mester, är tydligen en bildning
till mis (-mes) och kan jämföras med glimster :glim, vilket behandlats av Hellquist i ANF 7 s. 170. Det synes, som om -(s)tr- använts för bildning av växtnamn, när den kollektiva betydelsen särskilt framträtt.

Carum carvi. Kömje.2
Denna namnform (kkrua) lever fortfarande kvar i Hallaryd, men
den är i LAL:s samlingar ej antecknad från annat håll. Dock finns
kåmmje belagt från Härlunda och Allmundsryd i s. Småland samt
kåmmja från Skånes Fagerhult och Tossjö i n. Skåne. Dessa former
utgå från ett i ett flertal socknar belagt kömmjan, kåmmjan, vilket
fått sitt -jan genom påverkan från andra kryddväxtnamn som tim1 Fonemet miss blir i hallarydsmålet ljudlagsenligt mes, t. ex. 991,99ciets
'förtvina', n't.s.einci 'missunna'.
2 I »Hallenbergs Botanik» står ortsangivelsen Sm., men i det andra manuskriptet är namnet uppgivet som stammande från Hallaryd.
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jan, dial. merrjan, mirr jan 'mejram' (da. merian) I kömmjan, kåmmjan har sedan slut-n missuppfattats som bestämd slutartikel, och
man har så bildat en obestämd singularform kömmja, resp. kåmmja.

Dessa former på -a ha i Hallaryd, Flärlunda och Allmundsryd anslutits till de svaga femininerna, och eftersom dessa socknar ligga
i hjärtat av det område, där de svaga femininerna ha en form, som
går tillbaka på gammal ack. sing. — dvs. rspr:s ändelse -a motsvaras i dial. av -e (t. ex. kwin,ne 'kvinna', tjiste 'kista') — så har
där formen kömmja, kåmmja ersatts av formen kömmje, kåmmje.
Beträffande ö-vokalen i Hallaryds kömmje, så är denna den normala i de nordöstskånska dialekterna, till vilka hallarydsmålet närmast hör.
Lythrum Salicaria. Åmärke.
Detta namn synes ej vara belagt någon annanstans. Växten förekommer på en del ställen inom Hallaryds socken ganska rikligt,
bl. a. utmed Helgeå. Något namn på denna blomma har jag dock
aldrig hört i socknen. över huvud taget synes allmogen sällan ha
givit denna växt något namn. I LAL:s samlingar finns sålunda blott
ett enda namnbelägg, nämligen rävarumpa från Reng i s.v. Skåne.
Även Lyttkens har blott ett fåtal namnbelägg för växten.
Mycket troligt är, att namnet bildats i anslutning till målets
(sialna-nuOke„ 'Epilobium angustifolium', vilken växt både i
fråga om blomställningen och blommornas färg rätt mycket påminner
om L y t hr um. 2 Förleden i åmärke syftar tydligen på växtplatsen.
Efterleden kan möjligen vara märke i den gamla betydelsen 'fana,
standar', men det är mest sannolikt, att den är växtnamnet märke
(SAOB märkes).
Euphorbia Helioscopia. T järn-törel.3
För denna växt synes numera ej finnas något namn i Hallaryd.
I LAL:s samlingar finns namnet ej belagt, och Lyttkens har blott
det här citerade belägget. Det enkla törel finns i LAL:s samlingar
1 Jfr

Billing, Asbomålets ljudlära, s. 112.
Jfr det nämnda rävarumpa, som i LAL:s samlingar från ett flertal orter
bl. a. i s.v. Skåne är belagt som namn på Epilobiu m.
3 Lyttkens citerar felaktigt Tjärntårel (s. 618).
2
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endast uppgivet från Femsjö i Småland (Lagergren c. 1860), men
Linné upptar det i sin Flora Svecica som småländskt.
Växten har fått sitt namn på grund av sin likhet med en kärntörel 'kärnstav'.' En sådan stav heter emellertid i senare hallarydsmål tåga, timal eller tia/a. Den sistnämnda formen, tö(r)le, är antecknad från ett flertal socknar i Sunnerbo härad, tö(r)nel från Berga,
Markaryds och Traryds socknar och tö(r)el från Pjätteryds, Ryssby
och Angelstads socknar i samma härad. Av de nämnda formerna
är törel den primära. Den mest frekventa formen av ordet är best.
sing., tö(r)len, och härur har så en ny obest. sing. tö(r)le utvecklats. 2 Denna utveckling torde vara sen, varför törel (måhända jämte
törle) sannolikt förekommit i Hallaryd på Hallenbergs tid.3
Prunus spinosa. Slå non, Törne.
I hallarydsmålet har jag blott hört slå9en samt den härur utvecklade och med rspr. överensstämmande slaan. Den förstnämnda
formen är i LAL:s samlingar antecknad även från ett par socknar
i Konga härad i s. Småland. Från s.ö. Småland äro uppgivna formerna slaen, slåen, sloen. Dessa former svara mot da. slåen, fsv.
slaaen, vilka — liksom de uppräknade dialektformerna — oftast avse
frukterna. Formen slånon finns däremot ej belagd i LAL:s samlingar, och Lyttkens har — förutom det här ifrågavarande — blott
ett belägg. Troligen har den av Hallenberg anförda formen uppkommit på så sätt, att slåaan uttalats slacg9n> slågpj och att detta
uttal sedan uppfattats som en variant till slåanan (i analogi med
exv. metanan m(i(y9n inåatb 'månen'). Formen slå9nen har s&
kommit att användas jämsides med slåg.fan för att så småningom
åter försvinna ur dialekten.
Törne heter i Hallaryd och angränsande smålandssocknar tana.
Detta ord avser emellertid i regel ej blott Prunus spinosa utan
1 Se

Flesselman, Från Marathon till Långheden, s. 50 ff.
Hesselman antar a. a. s. 54 att törl(e) är en nybildad singularform till plur.
törlar, vilket dock synes mig mindre sannolikt än det ovan framförda antagandet, eftersom ordet mycket sällan brukas i plur. (jfr V. Ekenwall i SvLra
1946 s. 78).
3 De egendomliga formerna tö(r)nel och tö(r)vel ha inget större intresse i
detta sammanhang. De ha behandlats av V. Ekenwall i SyLm 1946 s. 73 f.
2
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även andra buskar med tornar eller taggar, t. ex. Ro s a-arter, vild
Pyrus m al u s, Cr at wgu s. Samma är förhållandet med skånedialekternas tjörne. Även på Hallenbergs tid torde törne ha varit
ett gruppnamn för olika taggiga buskar, men har möjligen av honom
uppfattats som artnamn för Prunus sp inos a.
Rosa canina. Wipen.
Namnet är numera okänt i Hallaryd. Växten kallas i stället
nypon (nYban) eller nyponbuske (n)banabdsks.). Vipon (viben) finns
emellertid belagt från ett flertal socknar i Ö. och V. Göinge (dock
ej till Hallaryd gränsande), och eftersom Hallaryd språkligt hör
samman med detta område, kan namnet mycket väl tidigare ha
funnits även i denna socken. Det har tydligen i sen tid trängts
undan av det småländska nypen, vilket även haft starkt stöd
från rspr.
Aug. etymologien för vipon se min uppsats i SvLm 1955 s. 54 ff.
Caltha palustris. Kalfdans.
Detta namn (som Lyttkens ej citerar) är nu okänt i Hallaryd.
Det synes ej vara belagt i litteraturen och ej heller i LAL:s samlingar. 1 Hallaryd och närliggande socknar heter växten numera
kabbalök. Växten kallas i s. Sverige i övrigt kabba-, kabbelök, kabbelek(a), kabler pl., krabbeleker pl., kabelblomma, kalvaläggor pl., kalvalekor pl., kalvablomma osv.
Ett flertal försök till etymologier för dessa namn ha framförts,
men inget av dem verkar övertygande. Man anser dock, att namnen
på kabb-, vilka äro de tidigast belagda, äro primära och de på
kalv- sekundära. Vad som orsakat denna övergång kabb- > kalvär oklart. Förleden kabb- möter emellertid även i namn på Typ ha
la t if olja, t. ex. kabbe-, kabbadun.i Vid sidan av dessa Typh anamn möta även sådana med förleden kavel-, kavle-, kavla-, t. ex.
kavle-, kavladun.2 Det kan tänkas, att även Caltha i vissa trakter
haft namn med förleden kavel- osv., kanske på grund av anslutning
till motsvarande Typha-namn. Ur ett kavl-leka kan genom metates
1 Därmed är dock ej sagt, att kabb- med säkerhet år av samma ursprung
i Typ ha-namnen som i Cal t h a-namnen.
2 Förlederna kabb- och kavle- beteckna båda något knubbigt e. d.
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ett kalv-lek(a) ha uppkommitl, i synnerhet som växten på en del
håll enligt signaturläran troddes ge god mjölkavkastning och gult
smör, då korna betade den.2 Men med hänsyn till uppfattningen
om växtens förmåga att öka mjölkavkastningen kan givetvis även
kabb(a)lek(a) genom folketymologisk omtydning ha blivit kalv(a)lek(a). Genom associationen lek : dans har så formen kalv(a)dans
uppstått i Hallaryd, där detta ord betecknar dels kalvarnas krumsprång, dels (vanligast) en maträtt tillagad av råmjölk. Även efterleden i detta nya namn ansluter sålunda i viss mån till växtens
antagna förmåga att öka mjölkavkastningen,
?Galeopsis tetrahit. Blind-näter.
I senare hallarydsmål heter denna växt sugor pl. (so). Namnet
blindnässlor (blinn-nätor, -nättlor,, -nällor) finns i LAL:s samlingar
belagt från olika håll i s. Sverige som namn på växter, vilka i formen
och växtsättet påminna om nässlor, men som ej ha »brännande»
blad, nämligen Galeopsi s, Lamium och St achy s. Visserligen
saknas belägg från Hallaryd och närliggande socknar, men med
hänsyn till namnets nuvarande utbredning kan det tidigare mycket
väl ha förekommit där, antagligen som gruppnamn för de nämnda
växterna. Hallenberg uppger nämligen även blind -näter 1. n,äller som
småländskt namn på Lamium album.
Formen näta 'nässla' är emellertid okänd i senare hallarydsmål,
som i stället har nälla. Denna form är normalform även i övriga
socknar i s.v. delen av Sunnerbo hd. Formen näta möter först i
de n. och ö. sunnerbosocknarna. Hallenbergs uppgift om -näta från
Hallaryd stämmer sålunda ej överens med namnformernas fördelning i senare tids sunnerbomål. Frågan är, om fördelningen av
formerna näta och nälla var densamma på Hallenbergs tid.
N. Lindqvist har i Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning,
karta 265, angivit utbredningen av formerna nässla, nättla, nälla, näta
osv. Av denna karta framgår, att formen näta möter i hela v. Småland (med undantag av det sydvästligaste hörnet), i n.ö. hälften
av Västergötland och nästan hela Värmland samt i till Värmland
1 Jfr Noreen, Altschw. Gram. § 284: 1 f da. gallimenk> galibmnk.
2 Jfr namn som amörfärga, mjölkblomma, koblomma på denna växt (enl.
Lyttkens).
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gränsande trakter av Norge. I hela Skåne och Halland, sydligaste
Bohuslän, största delen av Blekinge och s.v. Småland liksom i hela
Danmark är nätta, -e normalformen.' Formen nättla, -e osv, möter i
s. v. hälften av Västergötland och på ett område från Vättern till
Östersjön med gränslinjerna ungefär Vadstena—Oskarshamn och Jönköping—Karlskrona 2 samt på Öland. Dessutom förekommer formen
nättla omväxlande med näta i n.v. Småland. I Bohuslän och Dalsland,
större delen av Östergötland samt Södermanland, Närke och landskapen norr därom liksom i Finland är normalformen nässla, -e.
En form nata är belagd från Fårö samt vissa trakter i Norge.
Nässla, nättla och nätta gå alla tillbaka på germ. *natilön, liksom
det ovannämnda nata bildat till en germ. rot *nat. Den omljudda
vokalen anses bero på västgermansk påverkan. Formen näta anses
enl. SAOB vara en avledning av nät (nässlor brukades som råmaterial till nät) eller också uppkommet genom kontamination mellan fsv. nata och fsv. nätta.
Att näta skulle vara en avledning av nät verkar mindre sannolikt bl. a. beroende därpå, att det synes vara svårt finna exempel
på att namnet på ett råämne är en avledning av namnet på det därav
förfärdigade föremålet. Vanligt är däremot det motsatta förhållandet (t. ex. eka : ek, äska : ask, dyna : dun). Troligare är, att näta är
en kontarainationsprodukt, men det är väl minst lika troligt, att
det är fsv. nät i stället för fsv. nätta, som påverkat vokalkvaliteten.
Ser man på den nuvarande utbredningen av namnformerna, så
visar det sig, att den äldsta formen, nata, endast finns bevarad i
perifera reliktområden. De former, som utvecklats ur germ. *natilön,
finnas över hela Sydskandinavien, med undantag för det centrala,
i n. Småland nästan avsnörda området med näta. Man får den uppfattningen, att nättla, nässla, nätta från kustområdena spritts allt
längre in i landet och trängt undan det gamla näta, och man kan
ifrågasätta, om ej f sv. nätta är ett inlånat mlty. netele.
Om detta antagande är riktigt, att nättla, nätta i Småland äro
expanderande former, torde Hallenbergs uppgift om blind-näter från
1 I da. skrivet ngelde, vilket I. Nordstrandh, Brennessel und Quecke s. 21,
felaktigt uppfattar som »umstellung» av f da. medle.
2 Formen näckla i några socknar i Småland beror på en för dessa sockenmål
karakteristisk övergång tt > kl efter palatal vokal.

3 —568223 Svenska Landsmål 1957
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Hallaryd vara korrekt. Formen näta kan på den tiden mycket väl
ha funnits i socknen, sannolikt jämsides med formen nälla 1, vilken
Hallenberg uppger som småländsk i det ovan nämnda blind-näter
1. näller 'Lamium album' liksom i etter-n,ä,llor o. nätor 'Urtica
urens'.
Lindqvists karta upptar för Allbo hd ett äldre litterärt belägg
för nälla. Varifrån detta belägg är hämtat, känner jag ej, men
formen nälla synes ej förekomma som småländsk hos någon av
de mest kända äldre författarna från Allbo. Jag har sålunda ej
funnit det i P. Wieselgrens Ny Smålands beskrifning och ej heller
i G. 0. HyMn-Cavallius Wärend och Wirdarne eller i hans ordlista
(varav bokstaven n blott föreligger i manuskript). Framför allt
uppger Linné (född i Stenbrohult i Allbo, vid skånska gränsen)
i sin Skånska resa nälla som skånskt, men icke som småländskt,
och likaså i Flora Svecica, där han förutom det skånska nåtla även
upptar näta som småländskt. Den av Lindqvist använda källan synes
alltså vara otillförlitlig.
Melampyrum pratense. Kosnärje.
Namnet kosnärja synes ha en mycket begränsad utbredning.
Lyttkens har det ej belagt från annat håll, och i LAL:s samlingar
finns det upptecknat endast från Hallaryd och grannsocknen Göteryd. Intressant är Hallenbergs alternativa teckning av slutvokalen.
Ordet kosnärja är i Hallaryd fem., och karakteristiskt för sockenmålet är det ovan nämnda förhållandet, att svaga feminina substantiv där ha ändelsen -e. Växtnamnet uttalas sålunda i Hallaryd
i sing. keisnc'eme, och Hallenberg synes ha tvekat, huruvida han
skulle direkt återge dialektens uttal eller normalisera formen i anslutning till rspr.
Trifolium Melil. officinalis. Högurter.
Denna växt är en av dem, som i senare tid ej synas ha haft
några folkliga namn i Hallaryd. Den torde ej förekomma vild eller
förvildad i socknen, och den odlas ej heller där. Möjligen har den
på Hallenbergs tid förekommit som odlad.
Detta är numera förhållandet i Pjätteryds sn, ett par mil n.o. om
Hallaryd.
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I LAL:s samlingar finns inget belägg för något annat namn på
denna växt. Jag har ej heller funnit högurter belagt från annat
håll eller som namn på någon annan växt.
Varför växten över huvud taget kallats h,ögurt(a) är oklart. Måhända har Hallenberg återgivit det dialektala uttalet, och i så fall
skulle rspr.-formen vara hökört och förleden (liksom i t. ex. rspr.
hökfibla) fågelnamnet h,ök (hallarydsdial. hgg).
Tanacetum vulgare. Himmelsurterl, Matter.
Inget av dessa namn är nu känt i Hallaryd. Växten förekommer troligen ej vild i socknen utan blott odlad eller tillfälligt inkommen med utsäde, och den benämnes nu endast med riksspråkets namn, renfana.
Något ytterligare belägg för himmelsurt(a) finns ej vare sig i
LAL:s samlingar eller hos Lyttkens. Emellertid kallas T an acetum
vulg are i vissa socknar i norra Sunnerbo samt Västbo och Mo
härader i Småland himmelskrus 2, och från Glimåkra socken i Skåne
är belagt himmelsblomma 'en växt (med gula blommor)', vilket sannolikt avser samma växt. Kanske har detta sistnämnda ersatt ett
äldre himmelsurta, identiskt med det av Hallenberg från Hallaryd
uppgivna.
Matter som namn på Tanacetum vulgare finns i LAL:s samlingar belagt från Slättåkra socken i Halland samt Vittsjö och
Riseberga socknar i Skåne. Detta namn har tydligen (liksom mattram) utvecklats ur lat. Matricari a, dit Tanacetum fördes av
många äldre botaniska författare.
Sedum Telephium. Hara-pungar.
Detta namn på S e dum T ele p hi um finns ej belagt vare sig i
LAL:s samlingar eller hos Lyttkens.3 I yngre hallarydsmål är växtens
namn kärleksörta (1,9Ceplekst,"491e.). I Markaryd (grannsocken till Hallaryd) har jag emellertid tecknat upp namnet harakoddar (h4hak6i4a)
för denna växt. Jag håller det för högst sannolikt, att detta varit
1 Lyttkens citerar Himmelurt (s. 1619). I »Hallenbergs Botanik» är växten
upptagen på två ställen.
2 Efterleden syftar på den odlade formens krusiga blad.
3 Som namn på S il ene v ul g ar i s finns det dock belagt hos Lyttkens
samt i LAL:s samlingar (J. E. Lagergren, c. 1860, Småland).
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växtens namn även i Hallaryd. Ordet pung 'scrotum, testes' förekommer i hallarydsmålet någon gång när det gäller människor och
måhända i undantagsfall även beträffande större husdjur. När det
gäller smådjur brukas det dock aldrig. Det normala ordet i sockenmålet är — i synnerhet beträffande smådjur — kodd, pl. kodd,ar
(kod resp. kgtda). Man kan därför hålla för troligt, att antingen
Hallenberg själv eller — sannolikare — hans sagesman velat ge
namnet harakoddar en mindre »grov» klang genom att ändra det
till harapungar. Eller kanske har man i dialekten haft den sistnämnda formen som ett mera »salongsmässigt» namn på växten vid
sidan av det andra.
Fumaria officinalis. Käringtänder.
Namnet käringtänder (yeugatc'eno) tillägges numera i Hallaryd
endast Lotus c orni c ula tu s, vilket är regel i stora delar av
Småland, Skåne och Halland. I vissa trakter av Blekinge, liksom
i Pjätteryds och Väckelsångs socknar i Småland, är det dock Primula veris, som kallas käringtänder. Dessutom finnas i LAL:s
samlingar enstaka belägg för käringtänder som namn på Melam pyrum silvaticum, Orchis maculata, Viola arvensis och
Sedum acr e, men ingenstädes som namn på F u m ar ia.1 I Hällaryds socken i Blekinge förekommer det som gruppnamn på vickerliknande växter. Måhända har detta varit förhållandet även i Hallaryd, varvid även Fu m aria, som i växtsätt m. m. något påminner
om vissa vickerarter, kommit att föras samman med dessa och så
även förts in under gruppnamnet käringtänder. Hallenberg har sedan
antagligen uppfattat käringtänder som ett artnamn.
Hieracium Pilosella. Små Bjuggurter.
Hypochwris maculata. Stora d:o.
Bjugg som namn på H ord eu m är nu helt försvunnet ur hallarydsmålet (liksom ur angränsande sockenmål) och ersatt med
1 Lyttkens har käringtand, -tänder som namn på L onic er a p e ri cl y menum, Primula veris, Evonymus europEea, Lotus corniculatus, Anthyllis vulneraria, Melampyrum pratense och Viola
tricolor.
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korn.1 Av växtnamn sammansatta med bjugg- finnas i LAL:s samlingar blott antecknade bjugglibla 'T anacetum vulgar e' från
Torup i Halland och fyra socknar i v. Småland samt bjuggros 'd:o'
från Reftele i v. Småland. En del med bjugg- sammansatta växtnamn
kunna dock mycket väl tänkas ha utbytt förleden mot korn-, i
och med att det enkla bjugg dött ut i dialekterna. Kornblomma
är antecknat som namn på Taraxacum vulgare i ett flertal
socknar i s. och v. Småland, Tussilago farf ara i Forsheda,
Scorzonera humilis i Göteryd samt kornurta för Taraxacum
vulgare i Hallaryd och fyra närliggande socknar. Dessa namn
kunna alltså inom det gamla området för bjugg i s.v. Sverige mycket
väl gå tillbaka på sammansättningar med bjugg-.
Från början har troligen (korn-), bjuggurter varit gruppnamn för
flera likartade växter, gulblommiga Composit w, framför allt sådana, som börja blomma vid tiden för kornsådden, men även för
vissa med senare blomningstid. Senare har det emellertid kommit
att knytas till blott en art, i regel då maskrosen, som var den
allmännast förekommande. Under den tid bjuggurter var ett gruppnamn, var det givetvis naturligt, att man skilde på ett par mer
särpräglade arter genom att kalla dem stora, resp. små bjuggurter.

Chaerophyllum sylvestre. Hunnakängslor.
I nutida hallarydsmål heter denna växt likadant: hiniajpkgs/0
eller hetnalsrknsal. I LAL:s samlingar finnas från södra Sverige ett
flertal varianter av detta namn antecknade, dels de mot rspr.formen hundkäx svarande hunnatjäkks, -tjäjjs, -tjävs osv., dels former
som hunn(a)tjäkksa, -tjäjjsa, -tjäkksla, -tjängsla m. fl. Hallarydsformen
lubiabsckwla (sing.) är tydligen samhörig med hunn(a)tjäkkela o. likn.,
vilka i sin tur äro l-avledningar av hunn(a)tjäkks. Beträffande
nasalen i hunnatjängslor, kan den jämföras med motsvarande nasal
i sydsvenska dialekters tängsla 'tväryxa', vilken form uppträder
vid sidan av formen täxla. Hellquist anser2 denna nasalerade form
i Bjugg finnes belagt från ett flertal sydsvenska socknar. Redan J.1.. Lagergren anmärker dock i en uppteckning från 1822: »Ordet brukas ej mycket
i Jönköpings län, något mera i Cronobergs. I östra härad har jag dock hört
det.»
2 Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, 3. uppl., s. 1268.
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vara en yngre ombildning, och om detta är riktigt, så bör samma
gälla för det av Hallenberg uppgivna och i LAL:s samlingar förekommande -kångslor i förhållande till -tjäkkslor.
Draba verna. Kornblomma.
För denna växt har jag ej hört något folkligt namn i hallarydsmålet. Även i andra trakter av Sydsverige synes man i regel ej
ha haft något namn på denna växt, och i LAL:s samlingar finns
det sålunda intet namnbelägg för den. Lyttkens anger för Dr aba
även namnet rågblomma (bl. a. från Linné, Flora Svecica 1755, som
anger det som småländskt).
Sammansatta växtnamn, vilka som förled ha korn-, resp. råg-,
bruka i regel ha givits på grund av att växterna ifråga blomma
vid den tid, då resp. sädesslag sås, och man väntar, att detta
skulle vara förhållandet även med de här anförda namnen. Draba
börjar emellertid blomma tidigare än sådden i regel begynner, men
kanske har sådden — eller förberedelserna för densamma — förr påbörjats tidigare i vissa trakter av Småland.' En annan möjlighet är
emellertid, att Dr aba växer i, eller åtminstone i kanterna av vissa
sädesåkrar, och att den fått de anförda namnen på grund härav.
Cardamine pratensis. Ängaliljor.2
Något annat belägg för detta namn finns varken i LAL:s samlingar eller hos Lyttkens. Växten har inget folkligt namn i det
nutida hallarydsmålet. Om det är någon särskild liljeart, som C a r damine liknar och som varit orsaken till namngivningen, är osäkert, eftersom liljeväxter äro rätt ovanliga i socknen. Måhända har
Lilja liksom ros(a) kunnat användas som i det närmaste synonym
till blomma, ört(a).
Scandix odorata. Fänika.3
Scandix odorata är det tidigare brukade namnet på Myrr his
1 A. J. Retzius, Flora oeconomica Svecke, s. 221: »(D raba vern a) förekommer ganska tidigt om wåren på torra backar och fält, torftak o. s. v. och
tjenar med sin tidiga blomning til et märke för Smålänningen, at tiden är
inne så Wår-Råg.
2 Lyttkens citerar felaktigt ängsliljor (s. 928).
3 Ej citerat av Lyttkens.
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odorat a '(spansk) körvel'. Tydligen är namnet fänika ursprungligen en dialektal förvanskning av lat. Foeniculum (fänkål), vilken dock ej synes vara belagd från svenskt område, men i äldre
danska (1500-talet) är fennike belagt ett par gånger som namn på
fänkål. Då såväl körvel som fänkål äro kryddväxter och likartade i
växtsättet, har namnet fänika lätt kunnat överföras på körveln. En
parallell härtill kan anföras från Danmark, där Jensen-Tusch' från
trakten av Ålborg uppger fennike som namn på körvel.
Numera odlas körvel ej i Hallaryd och är väl knappast känd
där, varför inget namn kunnat antecknas i socknen. Ej heller fänkål
odlas där men köpes i butikerna och brukas (i regel tillsammans
med anis) som krydda i bröd och kallas förutom fänkål ibland
skämtsamt fämkorn.
Sonchus oleraceus. Mjölka kål.
Denna växt benämnes nu i Hallaryd mjölk(a)tistel eller lentistel.
Mjölkakål är ej belagt vare sig i LAL:s samlingar eller hos Lyttkens.
Denne anför emellertid namnen kålfibla, kål-mjölk-fibla och kålmolke. Sammansättningsleden kål är vanlig i folkliga växtnamn och
kan väl där närmast definieras som '(växt med) saftiga blad' 2, och
mjölkakål tillhör alltså en ganska vanlig växtnamnstyp. Förleden
syftar väl på växtens vita mjölksaft. Kanske har man även ansett,
att korna mjölkade bättre, om den ingick i deras foder.
Arctium Lappa. Skräppor.
I nutida hallarydsmål är skräppa namn endast på storbladiga
Rumex-arter. Ar otium kallas kardborre (kåNdabdthe) eller klänkeborre (klcknkabuika). I Skåne är skräppa namn på flere olika växter
med stora, hela blad. Som namn på Ar otium är skräppa dock
ej belagt närmre Hallaryd än i Vinslöv och Örkelljunga. J. E.
Lagergren har emellertid skräppeblad 'bladen av Ar c t i um Lappa'
från Småland (c. 1860). Det finns därför ingen anledning betvivla,
att namnet skräppa på Hallenbergs tid även i Hallaryd använts
också om Ar otium. Även i detta fall synes Hallenberg ha uppfattat ett gruppnamn som artnamn eller i varje fall låtit det gälla
som sådant.
1 Nordiske plantenavne, s. 149.
2 Jfr Hesselman, Från Marathon till Långheden, s. 23.
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Artemisia Absinthium. Malurter.
Detta är rspr. malörter i dialektens form och är fortfarande det
enda namnet på denna växt i Hallaryd.
Gnaphalium Dioicum. Harfötter.
Detta namn saknas i nutida hallarydsmål, som i stället har kattfötter (kettqfåde). I LAL:s samlingar är det emellertid belagt från
Gränna och Alseda i Småland samt Hällaryd i Blekinge. J. J. Lagergren uppger det c. 1822 från östbo hd i Småland. I äldre litteratur
förekommer namnet harfot, -fötter ej sällan som namn på G n aphaliu m. Det torde f. ö. var som helst kunna uppstå som järnförelsenamn, varför det även kan ha förekommit i Hallaryd.
Bellis perennis. Pytter.1
Pytta, eller oftast med pluralform pyttor (ppte) är alltjämt det
dialektala namnet i Hallaryd på denna växt, som där blott förekommer odlad. Namnet är i LAL:s samlingar belagt i synnerhet
från norra och östra Skåne, Blekinge samt en stor del av Småland.
Linné har i 2:a upplagan av sin Flora Svecica tagit upp det som
svenskt artnamn. Det är även i övrigt väl belagt i litteraturen.
Även en del med pytta sammansatta namn på denna växt äro
i LAL:s samlingar belagda från s. Sverige, nämligen från Skåne:
marepytta (förleden är Maria), även förvanskat till morronpytta (dvs. morgonpytta), pytteblomster, tusenpytta (förleden tydligen
från rspr. tusensköna), vita pyttor; Blekinge: pyttebuk (senare leden
se nedan), pyttika (diminutiv till pytta el. ev. putta, jfr nedan);
Småland: rödpytta, vitpytta.
Vid sidan av dessa namnformer med pytta förekomma även en
del med u-vokal. Det osammansatta puttor pl. är blott belagt från
ö. Kärrstorps och Lövestads socknar i Skåne. Av sammansatta
former möta putteljus i ett flertal socknar i s.v. Skåne, puttebuk i
Blekinge och puttika i Tvings sn i ö. Blekinge och Torsås sn i s.ö.
Småland.
Med dessa namn bör man tydligen sammanföra ett par äldre danska
I »Hallenbergs Botanik» uppges namnet som småländskt, men i det
andra manuskriptet står Hallaryd som ursprungsort.
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Be 11i s-namn, nämligen putibug och /act til liffs, båda i Henrik
Smids lxgebog 1577 1, samt da. dial. tusindpitter.2
SAOB anger för pytta, att det möjligen hör till pytt m. 'småväxt
person (man), dvärg, lilleputt' eller är identiskt med pytta f. '(liten)
flicka; äv. ss. smeksam benämning på (ung) kvinna', men tillfogar
»jfr dock d. dial. tusindpitter». Med denna härledning står dock namnformen putta oförklarad, ty något putt 'småväxt man', resp. putta
'liten flicka' är icke att finna i SAOB och har ej heller noterats
i s. Sverige.
ODS sammanställer tusindpitter med växtnamn som bondepit 'Carthamus', hundepit 'Capsicum' och prwstepit 'Petasites, Orchis, Typha',
och anser det liksom dessa vara bildat till pit 'penis'. Varje enskild
strålblomma ,skulle enligt ODS ha liknats vid en pit, något som
verkar högst otroligt. Etymologien måste nog anses som mycket
ohållbar.
Med de härledningar, som framställts i SAOB och ODS, stå namnformerna pyttor, puttor, -pitter utan något som helst samband, tvärtemot vad man a priori förmodat.
G. Ilien, som har behandlat en del Bellis-namn i sydsvenska
landskap3, vill förklara puttebuk, ä. da. putibug, som en ursprunglig
imperativ put i bug 'stoppa i buken', uppkommen på grund av
örtens tidigare användning inom folkmedicinen som blodrenings.
medel. Putteljus anser Ilien utgå från det ovan nämnda faa tu ufis,
vilket fått det uddljudande i ändrat till p genom inverkan från
ord som puttor 'höns' och (yrta)potta '(blom)kruka'. Han anser
vidare, att pytta, pl. pytter är sekundärt till tusindpitter och putta,
pl. putter sekundärt till putti/ca, pl. puttikor. Biens försök att förklara putteljus ur faa tu liffs är uppenbart misslyckat, då han utan
att ange något som helst skäl därför antar att putteljus fått f
ändrat till p genom inverkan från puttor 'höns' och (yrta)potta,
och hans härledning av pytter, resp. putter ur två helt skilda äldre
namn verkar ej alls övertygande.
1 Enl.

Kalkar 1:507 och III: 531.
ODS 24: 1106.
8 G. Bien, Bellis perennis, dess provinsnamn i Skåne och angränsande
landskap (i Medlemsblad för Svenska Ungdomsringens Skånedistrikt 1947).
2
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Henrik Smids namnformer äro utan tvivel skånska.1 Att putibug
ej senare är belagt i skånska dialekter är ingen instans mot att
namnet tidigare haft utbredning på skånskt område, ty såsom i
det följande visas, bruka icke två eller flera namn på en och samma
växt bli bestående på ett område: ett blir kvar och synonymerna
försvinna. Om de synonyma namnen putibug och /act tul liffs tidigare förekommit tillsammans i Skåne, så får man en godtagbar
förklaring av den skånska formen putteljus: en hybrid av putibug
och ett *fåttelius (*fåtteliws). Den skånska synonymen putta har i
så fall bildats till putibug, putteljus med anslutning till putta 'höna'.
Då emellertid putta 'höna' haft — och alltjämt har — sidoformen
pytta med större utbredningsområde, har anslutningen föranlett,
att växtnamnet på ett större område fått formen pytta. Även för
senare leden i da. tusindpitter kan putibug ligga till grund, ehuru
det då är da. pit 'penis', som spelat in. Man har dock här att även
räkna med inlånat skånskt pyttor el. puttor.

Av de 28 dialektala växtnamn, som Hallenberg uppger från
Hallaryd, är det endast åtta, som man återfinner i yngre hallarydsmål (ett par gånger i något avvikande form). De övriga tjugo
namnen från Hallaryd, vilka Hallenberg anför, äro okända i nutida
hallaiydsmål, men åtta av växterna ha i senare tid där fått andra
namn, och de övriga benämnas — i den mån de äro kända av folket
i gemen — med från rspr. lånade namn.
Att en del av namnen i »Hallenbergs Botanik» ersatts med andra
låter sig mycket väl förklara. Kalvdans och mjölkakål, som ej äro
belagda från något annat håll, ha lätt trängts undan av mer allmänna namn, som dessutom haft stöd från rspr. Likaså harapungar
(harakoddar) och harfötter, som blott äro belagda från 1, resp. 3 andra
platser i s. Sverige. Även kattfötter (Primula veris) är belagt
blott från tre andra platser. Det har ersatts av hanakammar, som
visserligen ej haft stöd från rspr., men som är rätt utbrett i Skåne.
Namnen vipen, blindnäter och skräppor äro belagda från ett flertal
1 Henrik Smid (Smith) var född i Malmö c. 1490. Efter studier i Tyskland
återvände han till Malmö. Med undantag för några år, då han följde Kristian
II i landsflykt, verkade han i denna stad till sin död 1563.
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orter. Vipen, och skräppor ha trängts undan av de från rspr. understödda nypon och kardborre. Blindnäter är ett gruppnamn, som utträngts av ett annat sådant — av vilken anledning är svårt att säga.
Kanske har också ett eller annat av växtnamnen i det yngre hallarydsmålet funnits även tidigare, jämsides med de av Hallenberg
uppgivna. I så fall är det helt naturligt, att ett av namnen —
i synnerhet ett sådant, som haft stöd från andra dialekter eller
från rspr. — har levat kvar, under det att de övriga försvunnit.
Ganska underligt synes det, att ej mindre än tolv av de hallenbergska växtnamnen från Hallaryd numera varken finnas kvar i
dialekten eller ha ersatts av andra namn (med undantag av de
riksspråksnamn, som nu i en del fall användas av enstaka personer).
Att de dialektala benämningarna på Scan di x odor at a och Tri f olium Mel il. of f i cinali s försvunnit i och med att man upphört att odla dessa växter, är rätt naturligt. Draba verna och
även Fumar ia of ficin al i s äro ej synnerligen iögonenfallande
och ha ej haft någon praktisk betydelse, varför deras namn mycket
väl kunna ha fallit i glömska, i synnerhet som de av Hallenberg
uppgivna namnen sedermera synas ha knutits till andra växter.
För de övriga — särskilt då Euphorbia Helioscopia, som
ansågs vara giftig — hade man onekligen väntat sig finna namn
även i det yngre hallarydsmålet.
Att så många växtnamn försvunnit torde väl i första hand bero
på övergången från naturahushållning till penninghushållning och på
industrialiseringen. Under naturahushållningens tid var man hänvisad till att i stor utsträckning från växtriket hämta varjehanda
råvaror till kryddor, textilfärger m. m. Ett otal växter användes
också inom folkmedicinen. Det var därför nödvändigt, att man
hade namn på dessa nyttoväxter. Likaså hade man i regel namn
på sådana växter, som man ansåg vara giftiga eller på annat sätt
skadliga. I och med att naturahushållningen under 1800-talet ersattes med penninghushållning och industrialismen fortskred alltmer, upphörde man så småningom att själv samla in medicinalväxter, färgväxter osv. Det fanns nu möjligheter att köpa den
beredda varan eller likvärdiga industriprodukter i allmänna handeln, allmogen hade fått mer likvida medel att röra sig med och
hade större köpkraft än tidigare. Man hade nu ej längre samma
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intresse för de gamla gagnväxterna, som man tidigare haft, och
följden blev, att en hel del av de folkliga växtnamnen föllo i
glömska.
I och med de förbättrade kommunikationerna skärptes också kravet på att folk från olika orter skulle kunna förstå varandra. Därför
kommo många lokalt begränsade dialektord att försvinna och ersättas med riksspråksord eller dialektord med större utbredningsområde. På så sätt ha också många lokalt begränsade växtnamn
dukat under och ersatts av andra.

« La botanique de Hallenberg » par S.-B. VIDE, Lund
Dans une section du manuscrit de A. Afzelius se trouvant dans la
Biblioth6que de 1'Universit6 d'Upsal intitul6 « De nominibus provincialibus » il y a une feuille portant le titre « La botanique de Hallenberg ».
On y trouve environ soixante-dix noms de plantes, principalement d'origine sm6landaise (adjectif tir6 de la province de Småland) dont vingthuit de la comrnune de Hallaryd qui datent des ann6es 70 du xvme
si6ele. Il y a une description d6taill6e de ces noms qui sont compar6s
avec leur 6quivalences d'aujourd'hui. Il n'y a que huit de ces noms qui,
dans la m6me conamune, se retrouvent dans le patois actuel; les autres
vingt ne sont pas connus. Quelques-unes des plantes mentionn6es ont
regu de nouveaux noms dialectaux; les autres, dans la mesure qu'elles
sont connues d'une fagon plus g6n6rale ont 6t6 pourvues de d6nominations adopt6es par la langue nationale. Finalament sont trait6es certaines
causes de ee d6veloppement.

Kjukling — kylling
AV DIDRIK ARUP SEIP

I norske dialekter fins to hovedformer for det ordet som er
nevnt i overskriften kjukling — kylling. Den vanlige forklaring er
at formen kylling er innfört fra dansk kylling. Men både forholdene
i dialektene, og en form fra middelalderen taler mot dette. Også
former i svensk kan opplyse forholdet. Först skal jeg gi en oversikt over forholdet i norske dialekter og så gi noen historiske opplysninger, og tul slutt se hva vi kan slutte av det.
Former i norske dialekter. Opplysninger om formene i dialektene
er samlet fra literatur om dialektene. Enkeltopplysninger har jeg
fra Norsk målforearkiv (NMA) og for vestnorske målfore Instituttet
for nordisk språk ved Universitetet i Bergen (BINS). Fra NordNorge har jeg fått en del opplysninger fra dr. 11. Christiansen. —
Det viser seg ikke sjelden at opplysningene er motstridende. Dels
kan dette skyldes at det lever flere former side om side i en dialekt;
stundom blir det uttrykkelig oppgitt at eldre folk kan ha en annen form enn yngre. Men dels kan det også skyldes at de som
har gitt opplysningene, er påvirket av en skriftform kylling i rm.
og kjukling i lm. Men vi må også regne med den mulighet at vi
har å gjore med to ord av ulikt opphav, og at disse ordene har
levd side om side. Swrlig kan nevnes at i Åseral i Vest-Agder
fins kjukling ved siden av stedsnavnet Kyddingmonen (se nedenfor
s. 48). I noen grad kan de to ordene ha virket på hverandre. Flere
uklare forhold ved ordene kan på den måten få sin forklaring.
Til tross for at opplysningene er noe motstridende, kan vi likevel noenlunde se de språkgeografiske linjer som skiller mellom
formene. Når opplysningene er motstridende, blir de oppfort hver
på sin plass. Men foran navn med ulike oppgaver er satt et *.
Dersom e er oppgitt for y i »kylling», er e satt i parentes etter
ordet. Derimot er det ikke gjort forskjell på ju og jo.
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Kylling. Eidsberg; Skiptvet (eldre ju), Hobol (Lundeby) i Ostf old; Hamar (NMA); finrum, Modum (NMA), Skedsmo på Romerike (Johannes Krogsrud); Norderhov (Skulerud muntlig), Flesberg
i Numedal (Flatin, Ord og vendingar frå Flesberg s. 40), Vestfold
(Skulerud), *Solum ved Skien (Dalene s. 47, 54, 70; i NMA også
ju), Bamble; Dypvåg (en H. Eide); Vegårshei (o), Mykland, Herrefoss i Aust-Agder; Kristiansand (Krsbm. 73; også o); Oddernes (o),
Birkenes, Greipstad, Tveit, Vegusdal, Oyslebo, Vigmostad i N.
Audnedal, Spangereid (o); Soknedal (o; S. Line), Stavanger (Stbm.
72); *Kvinnherad (univ. sekr. Trovik), Tysnes, Varaldsoy; *Ulvik
BMS), andre bygder i Nordhord(NMA), Askoy; Haus og Fjell
land (Dale, Rundhovde); *Bergen (sml. nedenf or); Fjaler, Bygstad,
Bremanger o. fl. i Sunnfjord (BMA; Hellevik); *Breim (Margit
Saethre), Hornindal (lektor Melheim) o. fl. bygder i indre Nordfjord;
eldre folk kjukling (M. A. Sydnes, M. Sorlie); fra Sunnmöre har
NMA kylling fra noen bygder: Syvde og Stordal; også ellers fikk
jeg denne formen oppgitt; jeg skrev da til rektor Olav Riste,
Volda, som opplyste (4/4 1954) at kylling var i bruk i praktisk
talt alle bygder; »einaste staden der ein kan finna forma kjukling,
er i Vatnefj orden, men denne bygda grensar opp til Romsdal»; Mo
i Bana (eldre kjukling), Luroy (eldre kjukling), Donnes, Sorfold
(også kjukling), Saltamålet (Skånlund 72), fiol, Gimsoy og Lofoten
i det hele (H. Christiansen), Hadsel (byråsjef J. Halvorsen), Senja
og Tromso og vanlig form ellers (Ragnv. 'versen).
Sammen med kylling må nevnes former med dl fra dialekter der
il vanlig blir dl som i fjedl (om eld se under stedsnavn): kimning
Gyland i V.-Agder (Kydland s. 61), Klepp på Jaren; kydling Lund
(målpröve Bonden 9. 1. 1920), Helleland, Varhaug, Gjestal, Hoyland på Jeeren; Forsand o. fl. bygder i S. Ryfylke (Thorson, Nordaust-Ryfylke s. 75). Lenger nord i Ryfylke heter det kytling Karmoy, Haugesund (Seip), Skjold (NMA), kjetling i andre bygder i
Nord-Ryfylke (Thorson s. 75); kytling Fjelberg, Hålandsdal o. fl. i
Sunnhordland (Vidsteen og egne notater), Skånevik, Olen, *Kvinnherad (til dels med el, BMA); *Ulvik, Kinsarvik, Eidfjord (BMA)
og Jondal (Torvik) i Hardanger, Ullensvang (M. Skodvin). Hvordan formen med tl skal forklares her, er ikke helt klart; i et annet
tilfelle blir oppgitt t/ for kl: stitling for stikling, en liten fisk (Jondal
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etter Torvik), sml. også kjutling fra Smila i Nordhordland (se nedenfor).
Dessuten er oppgitt former med gl eller kl: kygling fra Spind,
Eiken og Fjotland i V.-Agder; i en oppskrift fra lwrer A. Vere på
Lista i Nynorsk ordbok er brukt kjygglungan (best. form flertall).
Formen kykling er oppgitt fra Suldal i Ryfylke (NMA), noen
bygder i Sunnhordland (Vidsteen), Roldal (NMA), Eksingedalen
(BMA); Viksdalen i Gaular i Sunnfjord (NMA); Hemnes i Rana
(H. Christiansen). Her kan også nevnes at formen kiöckling forekommer i det eldste trykk av norske dialektviser, Kråkelundsvisa i
»Tvende lystige Norske Viser» (trykt 1647; grunnlag kanskje i et
sv. trykk 1633); sml. koklinghum i Birgittas revelationer på birgittinernorsk FSS XIV: 4 s. 4606.
Kjukling (stundom o): Idd (NMA), Skiptvedt (eldre folk) i Ostfold; Nes og Nannestad på Romerike (NMA); Eidskog og N. Odal
(NMA); Hedmark (landskapet; oppgitt fra flere bygder i NMA),
Osterdal (opplyst fra Elverum, Trysil, Y. Rendal, Stor-Elvdal,
Tolga; NMA); Gudbrandsdalen (opplyst fra flere bygder i NMA),
Valdres, Toten, Land (NMA), Hadeland (T. Krogsrud); Hallingdal
(NMA); Krodsherad (kjåkling; NMA), Numedal ovenf or Flesberg
(Seip; for Dagalid NMA); Telemark (minus de ytre bygder og byer;
fra *Solum har NMA denne formen, men Dalene har kylling, se
ovenfor); også fra Siljan har NMA kjukling: Sondeled (Hodnebo);
Setesdal (Ross Ordb. under kuld: tul Nynorsk ordbok er også oppgitt kjukkling fra Valle), Iveland i Aust-Agder; Åseral (Åsdolm.
s. 33), Ovre Sirdal i V.-Agder (NMA); fra Sor-Audnedal er også
denne formen oppgitt i NMA, men denne opplysning må regnes for
tvilsom når alle tilgrensende bygder har y. Også fra Hjelmeland i
Ryfylke er oppgitt denne formen; men etter Thorsons opplysninger
(se foran) må den regnes for tvilsom. Fra Sunnhordland er oppgitt kjukling fra Stord og kjuklong fra Fitjar (NMA); Evanger,
Voss; Osteroy (deler av Haus, Bruvik, Hosanger, Hamre), Modalen,
Os, Herdla; i Bergen kunne kjukling hores for (Bbm. 177), men
vanlig var formen med y som i de ytre bygdene (nå eneste form);
Sogn (Luster, Larsen Sognem. 354; andre bygder P. Tylden; NMA,
BMA); ytre bygder av Nordfjord (Karl Daviknes), i NMA oppgitt
fra Selje og dessuten fra *Breim; fra Vatne på N. Sunnmore (skole-
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inspektor Vatne, Bergen; 0. Riste); vanlig form i Romsdal: Eresfjord og Vistdal, Nesset, Veblungsnes i Grytten (NMA), Vecoy (Ove
Seip); Frxna (II. Christiansen); Nordmore: Eide (H. Christiansen);
Sunndal (L. Mxhle; BINS); Oksendal og Ålvundeid (BINS), Surnadal og Rindal (NMA); Aure (I-I. Christiansen); eneste form som er
oppgitt fra Trondelag: Oppdal (Arne Bo; NMA), Singsås og Budal
(H. Christiansen; Melhus og Hemne (NMA); Hitra (H. Christiansen); Froya (Midtsian); Stjördal (NMA); Verdal (G. Pedersen; NMA),
Stord (Heegstad i Norvegia II s. 138), Herran og Otteroy (NMA).
Fra Nordland isxr i sor: Bindal (NMA), Velfjord (H. Christiansen),
Vega og Tjotta (NMA); Nord-Rana (H. Christiansen; om Mo se
ovenfor), Luroy (hos eldre; H. Christiansen), Rodöy (H. Christiansen), Ofoten (NMA); Trondenes og Salangen i Troms fylke (NMA).
Stedsnavn. I Åseral i Vest-Agder fins et stedsnavn Kyddingmonen
(nr gården Torsland). Åsdolmålet har dd <il (Åsdolm. s. 42) Grunnf orm i forste ledd må vxre kylling. Nå har åsdolsk formen kjukling (se ovenfor); i denne dialekt har det da rimeligvis vxrt to
nwrstående ord kjukling og kylling. I Gjestal på Jwren fins et
Kyllingstad, som er forklart av et tilnavn Kiälingr (NG 10 s. 160),
men overgangen i < y er påfallende. Det vii passe bedre om vi
hadde å gjore med et tilnavn Kylling. Ved Halsnoy i Sunnhordland
og ved Steigen i Nordland fins noen skjxr, som 0. Rygh har
skrevet Kyllingerne (lokal uttale ikke angitt; NG 13 s. 236). Det
er rimeligvis dette ordet som ligger tu l grunn her. Men opphavet
er usikkert for Kjuklingen på Sunnmore (nevnt hos A. Slyngstad,
Skjergardsnamn frå Sunnmore s. 70).
Om forholdet i svenske dialekter har jeg fått opplysninger fra
Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, som også har innhentet opplysninger om dialektene i sörsvenske landskaper fra Landsmålsarkivet i Lund. Disse opplysninger viser at former av kylling
(källing, kyling) er enerådende i Skåne, s. Halland, v. Bleking og
s. Småland, mens derimot resten av landet hare kjenner former av
kyckling (kyttling, köckling, kjukling osv.). Det er altså först og
fremst de gamle danske landskaper som har formen kylling.
Språkhistorisk. I nordiske språk forekommer dels en form med
kl dels en med il. I eldste da. fins kykling, senere kygling og
kylling.
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Ordet kjalingr er ikke påvist i noe gammelnorsk skrift. Den..
mot er det funnet M. gang i isl. i Grettes saga (hs. fra 15. hå.)
om »unge av ålegås» (se Fritzner; Heggstad Ordb.). Forste gang
ordet er påvist i norsk, er i et brev fra Lagen ved Oslo 1444
(2: 760), hvor to piker blir omtalt slik: »the varo frilladotter ok
varo par ekke horkyllingar». Fritzner Ordb. tenker seg at »horkylling» her er en utvikling av hörkerling. Det kan ikke veere riktig;
det er de to kvinners eett det er tale om; »horkyllinger» står i
motsetning tul »frilledotre».
Formen kylling er vanlig form i literaturen; men NRO forer opp
kjukling; fra Sigrid Undset blir nevnt kjykling, brukt arkaiserende.
— I Paul Lange og Tora Parsberg (s. 23) i St. utg. 7 (s. 181)
sier Kammerherren: »Få mig tul å sidde her og inge bomuld om
den gamle kjaltringen, — som'n var en liten sjuk kjukling. Fy
for faen!»
Etter samlingene i Nynorsk ordbok opplyser Hellevik at kylling
er brukt av Arne Garborg et par ganger (112 s. 43; Rama 150),
J. Telnes (II 182); det er talt om »tilforsla ... av kyllingegg» i
Gula tidend 1935/252.5.2; kyllinglagnaden hos rypa er omtalt av
professor Johan Huus i Syn og segn 1940 (s. 28; han bruker også
ordet kylling). Dessuten er notert: »Grunna sers god klekking, kan
me enno levera daggamle kyllingar i april og maj.» Stav. aftbl.
1952/77.8.4 (avert.).
Kan kjukling og kylling vare samme ord? I ordet kjukling skulle
vi helst ventet omlyd, altså kykling som vanlig i svensk og også
i noen norske dialekter. Vanskelig, men ikke umulig er overgangen
kl> il. At mange dialekter har dl for il tyder på at ordet lenge har
hett kylling i norsk, sml. formen fra 1444. Overgangen tul t/ er ikke
vanlig.
En rimelig forklaring på ordet kylling i norsk er at det foreligger
en avledning av kull: »et kull unger» (jfr. rypekull — rypekylling);
sml. Ross Ordb. »kuld» som har skifteform kull (jfr. dd i Råbygdelaget). Ordet »kuld» forklarer Ross med »et Kuld Unger; en Flok
af Heelsosken» Rbg.; »ej kuld mae Kjuklingga» Bygland; »ej Ku(u)ld
Bonn» Evje. Fra Romerike har Ross formen koll. — Betydningen
av ordet kyllin ger skulle da vare »de som horer til samme kull».
Men ordet kjukling eksisterte kanskje i samme dialekt, og når det
4-568223 Svenska Landsmål 1957
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ble kykling, kygling, kom ordene tul å stå hverandre svart nar
og kunne virke på hverandre; sml. forholdet i Åseral (se ovenfor)
og kjegling, kytling og kykling i Sunnhordland. Herved kan også
rimeligvis kytling for kydling i noen sorvestnorske dialekter få sin
forklaring.
Også i dansk og ~svensk kan formen kylling vare avledet av kull,
n. Det rimeligste er at der har vart to forskjellige ord som har virket på hverandre i form og betydning.

Kjukling — kylling par D. A. SEIP, 0810
Dans des parlers norv6giens se trouvent les deux formes principales
du mot 'kyckling' (poulet) qu'on peut lire dans le titre ci-dessus. On a
souvent 6mis l'hypoth6se que la forme v6ritablement nory6gienne serait
kjukling, tandis que la forme kylling serait d'origine danoise. Un examen
approfondi des formes dialectales montre pourtant que celles-ci, ainsi que
les noms g6ographiques compos6s de « kjulding » ou de « kylling », sont
primitivement norv6giennes. Une confrontation avec les autres dialectes
nordiques prouve que le danois et les parle?s des provinces m6ridionales
de la Sukle ont partout la forme kylling. Les autres parlers suklois se
servent des d6nonainations kyckling (kyttling, köckling, kjukling).

Kung Orre skulle till gästabud fara
Av Nus

DENCKER

Denna visa eller sånglek publicerades 1842 i Sv Fs' som barnvisa. Som sådan var den upptecknad på 1810-talet och alla senare
meddelare kallar den för barnsång el. dyl. En gång blev den emellertid av Johan Wallman insamlad som ringdans i Kåresta by i
Föreby socken, Kronobergs län men varken han eller Arwidsson
fäste någon vikt vid detta. Härom är intet att säga, ty uppteckningen verkar något oklar. Till Arwidssons förfogande funnos 3
uppt., från Östergötland efter Wallmans mamma, fru Beata Wallman, f. Follin, och mademoiselle Mems i Millingtorp, Ydre hd, samt
den variant från Öland, som trycktes i Fs, insamlad av prosten
Abr. Ahlqvist. Så vitt man vet är barnvisan icke omnämnd före
1810-talet.
Tack vare begynnelseorden har den intresserat de forskare, som
sökt förklara den legendariska kung Orres härkomst. I Rudbecks
Atlantica omnämnes att Kung Orres mandat och en skämtvisa om
honom, båda spexiga, framfördes vid ett »gästabudskrig» vid julens
slut. Då högg bonden en yxa i golvet, pigan kom in med kvast och
I källhänvisningarna brukas följande förkortningar:
Afz =E. G. Geijer o. A. A. Afzelius, Svenska folkvisor, 3. upl. 1880.
Arw Fs, Sv Fs, Fs = A. 1. Arwidsson, Svenska fornsånger, 1834-42.
Arw MS = Dens., Manuskript t. föreg. i KB Vs 2:1-3.
DFm= Danmarks Folkeminder, 1908 if.
Fm Ft =Folkminnen och folktankar 1914-1944.
KB =Kungl. Biblioteket, Stockholm.
MoM= Maal og Minne, Oslo 1909 if.
Rtj =Radiotjänst.
SAOB = Svenska Akademiens ordbok.
Säve, P. A. = Gotländska visor 1-3, utg. av E. Noreen o. H. Gustavson 1949-55.
ULMA = Landsmål- och folkminnesarkivet i Uppsala.
VFF = Västsvenska folkminnesföreningen, Göteborg.
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sopade, köksan med kniv och sked och källardrängen med tappen
till den tomma öltunnan. Maten var slut liksom ölet, här behövdes
sopning, gästerna krigas bort.
Detta berömda giestebodz Krijg bör jämföras med tyskarnas
Kiichentanz, som kan ha införts till Västmanland av tyska bergsmän före Rudbecks tid. Från ett bröllop i Frankfurt a. M. år 1591
hos släkten Limburg berättas att denna dans utfördes andra dagen
då gästerna beredde sig för hemfärd. Hela kökspersonalen, par om
par, med hovmästaren försedd med fackla i täten, sedan silvermästaren, munskänken, köksdrängen osv, med fruar och köksflickor,
alla med sitt »ämbetes vapen» såsom kocken med sleven, munskänken med kannan osv, dansade in i salen inför gästerna. Om någon
av kökstjänarna misskött sig blev han besprutad eller på annat sätt
chikanerad. Det hela utfördes skämtsamt (Böhme, Geschichte des
Tanzes in Deutschland I, 1886, s. 207). Hos bönderna gick det givetvis enklare till. Från Mecklenburg berättas (Böhme a. a. I s. 207
f.) att Kiichentanz utfördes på skördefester och bröllop som en slags
långdans på första festdagen. Med spelman i täten dansade fördrängen med köksan och en rad av par efter sig. »Den vilda jakten»
gick genom alla rummen, över gården, genom lada och ladugård om
herrskapen tillät°. Mötande personer sades icke vara passiva men
den »beväpnade» personalen ingrep, särskilt de gamla kökskärringarna
med sina kittlar eller skedar. »Prägelfreiheit» rådde, men allt gick
skämtsamt till väga. Kiichentanz skulle nog kunna kallas »gästabudskrig», åtminstone av den som har en god fantasi.
Med detta gästabudskrig har barnvisan intet gemensamt, men på
grund av begynnelseorden ha de forskare, vilka försökt förklara ursprunget till den legendariske Kong Orre, omnämnt visan. Den meddelas sålunda delvis av Axel Kock i »Etymologisk belysning av några
nordiska ord och uttryCk» (Inbjudning till professor E. R. Malmgrens
installation, Lund 1911). I MolVI 1912 säger Magnus Olsen i sin
undersökning av Kong Orre (s. 3): »Af Rudbecks omtale af Kong
Orre faar man det indtryck, at han har vret en velkjent skikkelse
for de svenske bonder i det 17" aarh. Dette indtryck styrkes videre
ved den af Arwidsson (Svenska fornsånger III, 1842, s. 483 f.) meddelte barnevise om kong Orre (— — —)».
På tal om den världsliga festkungen säger Martin P:n Nilsson i
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»Årets folkliga fester» (2 uppl. s. 139 f.): »I vårt land ha vi haft
en missförstådd avläggare, Kung Orre, som skulle till gästabud fara.
Den ännu bekanta visan är en avbleknad rest, som man ej kan förstå utan att känna en innehållsrikare visa från 1600-talet och kung
Orres mandat, en burlesk skildring, hur kung Orre och hans kumpaner hugga in på mat och dryck. Härmed har det nedan (s. 275)
nämnda gästabudskriget, som bildar julens slut, sammanblandats.»
I MoM 1914 (s. 123 ff.), »Om kung Orre, Några funderingar» framkommer Hugo Jungner med en skämtsam, verkligt rolig förklaring
av den lilla barnsången (s. 141):
Är kung Orre verkligen en kung ur levande livet, så är det frestande att söka någon fördold »politisk» visdom även i barnvisan om
Kung Orre. En förmodan vill jag här uttala — med om möjligt
ännu starkare reservation än vanligt.
»Kung Orre han skulle till gästabud fara,
Han hade inge mössa [halsduk, väst, rock osv.] att på sig taga.»
Här talas om en stackars kung, som skulle fara till gästabud (eller
— eftersom han levde i forna tider — fara till gästning), men han saknar kläder. Det må då erinras om hur under brytningen mellan den
pommerske Erik och hans nordliga riken uppkom (Erslev, a. a. 318)
det slagord, som (sedan utan grund lagt i Margaretas mun) säkerligen var ett verkningsfullt argument mot unionsregenten: »Sverige
skall föda eder, Norge skall kläda eder, med Danmark skolen I
strida», dvs. — såsom Olaus Petri uttolkar det — »i Sverige och
i Norige skulle vara trälarna, och i Dannemark skulle vara Herrarna) [— — —]. Visan bleve förståelig, om man antager, att den
grundar sig på lösryckta erinringar om svenskt (eller) nordskandinaviskt hån mot den Danmark gynnande unionsregenten. Han kan
inte komma till Sverige och utkräva sin gästning, ty Norge, som
är lika missnöjt med honom, ger honom inga kläder. Så får han
då hålla på med sitt ömkliga krig nere i Danmark, under det att
invånarne i de andra länderna efter behag utförde sin dans och
»spela så väl för Kung Orre».
Även Erik Elgqvist har försökt sig på vanskligheten att förklara
en detalj i barnvisan, nämligen rimordet Bulseriben Fm Ft bd 15
(1928), Kung Orre och julorren:
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(s. 5): »Det försök till förklaring, jag här vill ge, framställes
dock med stor reservation. Ordet Bulseriben kan möjligen syfta på
den förr i Värend vanliga seden att söndagen närmast efter tjugondagen ställa till ett egendomligt kalas för de fattiga, då dessa fingo
gnaga köttet av de ben, som voro kvar från julfirandet. Söndagen
kallades benraske-, bengnave-, benskave-, bensleckesöndag».
Jungner erinrar om (s. 123) uttrycket »i Kong Orres tijdh» vid
den första svenska översättningen av Reinicke Fuchs år 1621 medan
det däremot i upplagan 1746 heter »I Konung Crompardi tid». I
MoM 1913, s. 110, nämner C. W. von Sydow om en insättning av
Kung Orre i likgiltigt sammanhang. Det gäller en skillingtrycksvisa
(1840), som är en översättning och imitation av Biirgers Kaiser
und Abt:
Jag vill Er berätta en pusslustig saga
om Orre kung knarrig och presten hvars kraga [ ...]
Sydow säger: »Det är blott ett exempel på Kung Orres makt i folktraditionen.» (Kanske det, men även av särskilda skäl kan det vid
denna tid ha varit lämpligt att kalla knarriga kungen för Orre för
att undvika missförstånd.)
Det sista omnämnandet av Kung Orre i skillingtrycken torde ha
varit i »Fyra splitter nya Wisor. Den Första Kung Orre — — —».
De övriga 3 i trycket ingående kallas Jägarsång, Procentarebalk
och Sjömanssång (KB, E 1858 o — No. 21. Säljes i C. G. Södergrens Bokhandel.):
str. 1. Ännu är Kung Orres rykte stort,
Hans tid wi alla prisa;
Men hwad han sagt och hwad han gjordt
Finns blott i denna Wisa.
Ja du må resa widt omkring
Historien wet ingenting
Om alla hans bedrifter.
De följande menlösa stroferna om honom: »i freden kär», »höll
sin måltid beskedligt under sotad ås», »sin skuld betala», »reste ej
som Asa-Tor», »älskade flickor». Sista strofen, 9:de, ger förklaring
av visan:
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Ännu finns hans porträt, förgyldt,
Uti ett hus på söder,
Begagnadt till en källar-skylt
Att samla muntra bröder.
Der stod han med sin glada min
Och bjuder hembrygdt öl och win
Åt wännerna som törste.
Ovanstående belägg på en tillfällig användning av Kung Orre i
visor ha medtagits för att belysa barnvisans begynnelserad, vilken
torde ha tillkommit för att ge visan en verkningsfull strofinledning.
Om barnvisan säger Hilding Celander i »Till Kung Orres historia»
Fm Ft, bd 21 (1934), s. 118: »Då denna visa är fullkomligt ouppklarad, har den inte haft mycket att ge till belysningen av den
mystiske 'Kung Orre'.»
Celanders omdöme passar även för den allra senaste behandlingen
av visan i en »streckare» i Sv. Dagbl. den 6.8. 1955 »Vem var kung
Orre» av John Bernström, som här energiskt genomför en förklaring
av Orres härkomst från den spanske spelkortskungen el rey de oros
och två hithörande knektar. Härvid kommer även barnvisan som
vanligt med på ett hörn i samband med den legendariske Orre och
han omnämner den som ett slags gammalt vittnesbörd och anser
den vara betydligt äldre än 1842, då visan publicerades. Han fäster
sig vid visans uppgift om kläderna, som hängd i liljegren: »Vidare
är kung Orre icke kostymerad på konventionellt sätt; sina festkläder
förvarar han hängande på en liljegren, d. v. s. liljestängel.»
Sin egen syn på barnvisan — eller rättare dess föregångare och
paralleller — har Il. F. Feilberg (Jul II, 1904 s. 303 f.); s. 304: »Det
er nu nok en selskabsleg».
Den upptages också i Svenskt Visarkivs Sångleksregistrant (Arv
1955) med nr D 305. I barnvisregistranten har den nr N 113 efter
Nordlander, »Svenska barnvisor och barnrim», Sv. Lm V, 5.
Barnvisans typ
Samtliga strofer äro likalydande med undantag av ett ord, ett
objekt, här klädesplagg, som utbytes i stroferna. Visan är således
en slags sångramsa, en substitutionsvisa och kärnan är det, som bytes

56

NILS DENCILER

i stroferna. Det övriga, hur intressant man än finner det vara, är
utanverk — en ram, men givetvis betydelsefull som sådan. Närmaste paralleller till denna barnvisa äro således de substitutionsvisor,
som handla om klädespersedlar från mössa till strumpa eller skjorta.
Kärnan i dessa är egentligen en avklädningsscen. Dessa visor äro
sällan upptecknade i vårt land, troligen beroende på att de äldre
vissamlarna mest sysslade med ballader och romanser och senare
med skillingtryckens visor, varibland substitutionsvisorna saknas.
Vid jämförelser måste man företrädesvis vända sig till Danmark;
först till E. T. Kristensens »Danske Dyrefabler og Kjwderemser»,
s. 195 f. Klxdningsstykkerne.
En mera avlägsen parallell bland substitutions- och kumulationsvisorna, i vilken i st. f. kläder kroppsdelar utbytas i stroferna, finns
upptagen i Svenskt visarkivs sångleksregistrant som nr D 294 »Om
jag nu pekar på jungfruens fot» med fortsättning till håret eller
hjässan i sista strofen; ibland vice versa i stroferna. Den är någon
gång insamlad i de nordiska länderna som visa i mer eller mindre
hövisk form. I Holland förekommer den som bröllopssång eller lek
(Se Arv 1955 s. 118 f.). Även i Holland finns forskare, som tror
att denna visa kan vara författad som barnvisa. Den skulle således
ha begivit sig från barnkammaren till bröllopssalen (och drängstugor)! Om man tänker på de svenska 1600-talsbröllopens gåtor
till jungfrurna tror man mera på att denna substitutionsvisa författats som bröllopslek.
I detta sammanhang kan det anmärkas, att barnsångerna får anses vara ett heterogent område, vilket framgår av Johan Nordlanders Svenska barnvisor och barnrim. Häri ingå bl. a. danstexter,
sånglekar, skämt- och andra visor, ofta i fragmentarisk form. Skulle
någon på denna grundval våga sig på en definition, skulle den väl
ungefärligen låta: Barnsång är en icke alltför lång, ofta fragmentarisk folkdikt som sjungits för barn, helst av dess moder. Men när
det gäller att klargöra en dylik sångs ursprung är en definition
meningslös. Varken substitutionsvisorna eller kumulationsvisorna
kunna anses vara barnsånger annat än tillfälligtvis men vissa av
de senare kunna kanske ha författats som »minnesövningar», som
dessa visor ej sällan förr benämnts.
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Visans text
r. 1 Kung Orre skulle till gästabud fara
Ingen av parallellvisorna omnämner någon särskild person. Kung
Orre har författaren själv funnit på. Dessa begynnelseord ha visat
stor styrka i traditionen. Blott en enda uppteckning har i stället
Kung Erik (VFF 2105 s. 30, Bohusl. 1934, Olsson, H.). Färden till
gästabud, till värdshus, ingår i parallellvisor. Jämför:
Liten dräng : , :
For sig på källare i Klinte.
Der drack han opp :, :
Sin mössa för inte...
(i marg.: eller Hatt, rock, böxor, Halsduk m. m.)
(Säve, Gotl. vis. 283)

eller
Drengen gik tul Krxmrnerhus,
Drengen slog på Klinken,
Drengen drak hans Lue op,
Drengen fik slet intet ...
Derefter nxvnes Bukser, Hoser, Trwsko og tul sidst Skjorten.
(E. T. Kristensen a. a. 462)
r. 2 Han hade ingen mössa att på sig taga!
3 Mössan hänger i liljegren.

Att kläderna hänga på en trädgren är icke märkligt, jfr:
Jeg hwngte min Troje på liden Kvist,
lad den dere hwnge,
mens vi lystig springe

og således vidare med de andre Klwdningsstykker (E. T. Krist. 465).
Men ordet liljegren är intressant och egendomligt. Då det kan vara
ett nyckelord för visans datering böra vi här ingå på denna sak.
I 1500- och 1600-talets visor var ordet liljegren ett poetiskt uttryck för jungfru och en älskad mö. (Se Marius Kristensens ordbog till Griiner Nielsens Danske Viser fra 1530-1630, del 7, 1930,
om liljeblad, liljegren, liljerod och liljevaand samt svenska ex. hos
SAOB). Att en författare på 1500- eller 1600-talen skulle låta hänga
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kläder på liljegren är en orimlig tanke. Den lilla barnvisan måste
därför vara författad under senare tid. Om det gick att få daterade uppteckningar från 1700-talets slut av den tragiska romansen
Konungabarnen kunde dateringen klaras — men var påträffas sådana?
I Af z 19:1, som är en 1800-talsuppteckning, är liljegrenen en
hängare:
str. 3: »Och väl så kan du komma
I afton i buren till mig;
Jag tänder upp ljus i lyktan,
Och hänger i liljegren.»
5: — — —
Der såg han ljuset i lyktan
I liljegrenen brann. (vidare i str. 6 och 8)

I övrigt överensstämma de svenska varianterna av visan, liksom
de danska och tyska, med vår äldsta i Harald Oluffsons visbok 15:
str. 3: I klädenn aff eder klädenn,
I semmen altth medh eder handh,
iagh tender vp liuss i lyctonne,
ther i skollenn komme I landh.

Strofen är ungefär likadan i skillingtrycket 1798 på E. P. Sundqvists tryckeri i Gefle (KB) och det från P. 0. Axmar, Fahlun
1802 (UUB, Zetterströms Poet. Saml. 25:13):
3: I kläden af er kläder,
Och simmar med eder hand,
Jag tänder up ljuset i lyektan,
Der skolen j kommen iland.

(Det ser således icke ut som om man skulle kunna datera barnvisan om Orre efter just Konungabarnen. Men man kan ju alltid
gissa på slutet av 1700-talet.)
r. 4: Känner du Jakob i Bulseriben?

På denna lustiga, retoriska fråga har väl alla nödgats svara: nej,
honom känner vi inte — — — så vida icke hans gumma möjligen
hette Fillifumpen:
———
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»God dag!» sa' jeg, og »Tak!» sa' hun,
den gamle Fillifumpen,
og Kjaellingen slog Kabudsen af mig — — —

Således med alle Kleederne. (E. T. Existensen 467)
r. 5: för tilleritå (tummelitå),
Torde vara taget från en refräng till en gammal skämtvisa (jfr
»triller i trå» i E. T. Kristensens Skaemteviser, s. 40, eller liknande).
Dylika refränger bruka icke förekomma i barnvisor.
r. 6 Der dansa de små (För gossarna små)
r. 7 De spela så vål för kung Orre.

I parallellvisorna om kläderna benämndes ibland den agerande
som liten pojke eller liden (dreng):
Jeg gik mig udi marken frem
Så liden og så lumpen ...
(Skattegravaren 12 årg. Nr 18, 226. KlEedningsstykkene.)

Säve, Gotl. visor nr 283 Liten dräng — — —, kallas Barn-Visa,
nr 410 kallas Dä' lejle Päjku.
Med sista raden kan man jämföra E. T. Kristensen 463:
— — — Sådan en Dands og sådan Spil!
»Å, Gud nåd' mig, arme Mand,
skal a nu gå luelos (tröjeles, bukseles o.s.v.) hjem
imod den kolde Vinter?»

Av ovanstående torde framgå att vi icke kunnat styrka att visan
om Orre till gästabud författats som barnvisa. Den torde ha tillkommit som en oförarglig och lustig skämtvisa, kanske präglad av
studentikost lynne. Kärnan är gammal men ramen nygjord efter
olika stilenliga fragment, skulle man kunna våga säga — men därmed är sannerligen icke allt sagt om den intressanta, djupa bakgrund, från vilken den lilla visans föregångare har kommit.
Substitutionsvisan med klädesplaggen ursprungligen en sånglek
De parallellvisor, ur vilka barnvisan om Orre en gång framgått,
äro huvudsakligen av två typer. I den ena drickas klädesplaggen
upp, det ena efter det andra i sina resp. strofer, och i den andra
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möter pojken en flicka, som tar ifrån honom plaggen, ett i varje
strof. Den senare visan har ursprungligen varit en sånglek.
Avslutningen i dessa visor kan vara likartad i båda formerna.
Situationen är till slut densamma i båda; ynglingen har mist sin&
kläder, t. ex.
———
»Skal a nu gå nagen hjem
i so kold en Vinter?
Suren dusen Kortenspil,
a drikker så lmng', te a fryser ihjel.»
(Kristensen a. a. nr 462)
»Ack, jag nu arma ba'n
livad skall jag ta' mig ut här i sta'n
I den kalla vinter!» (Säve Vis. 283)

I den senare typen går en yngling ut i skogen (på vägen, bakom
gärdet etc.) och möter en flicka som lekfullt drar av honom kläderna i strof efter strof. Man kan komma att tänka på hur under
medeltiden ungersvenner och jungfrur vandrade ut i lunden för att
leka ringdanser till ledarens kvad av sköna ballader. Men här är
det fråga om allmogelek och den ramsartade visan duger. I denna
miljö kan substitutionsvisan ha odlats och kanske delvis uppkommit som typ.
I vårt land finns blott tvenne hithörande varianter tillvaratagna
(och en fragmentarisk i VFF 1711 s. 41 från Bohuslän):
Jag gick mej ut åt vägen.
Jag var så glad. Så glad var jag.
Då möter det mej en jänta,
En jänta, som vacker var, Ja, hon var rar.
»Och vacker hatt du har uppå dej»,
Sade jäntan till mej: »Å, jag har fälle så,
så jag bärger mej», svarade jej.
Och jäntan, hon fick uti hatten och drog,
Och hon drog, Och jag drog.
»Och drager du hatten utå mej,
Se, då tappar jej
Och 'ånger sommar och kaller höst,
Och jag fick dansa hattelös
Till långt fram på vintern,
Till långt fram på vintern, För jäntans skull.
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(Versernas antal beroende af antalet plagg, som jäntan drager utaf
honom). Bondesons visbok nr 265 (avtr. Svanfeldt s. 148). Visan är
upptecknad år 1876 i Ekshärad, Vrml, av organisten Anders Norbäck.
P. A. Säve har den från Gotland i följande form: nr. 410. Då' lejle
Päjku.
Jag ränndi mig kvejar fram
Roped' u bad :,:
Möte jag a lejti päjkå
Lustug u glad
sum jag:
Däu hart nöj rock pa dig i dag!
Ha' tok ej rocken u dro',
Jag tok itt stycke u ab',
Haj le den store lange ladig u haust
Fick jag rännä rocke-laus'
För dä lejle päjkus skull!

(vidare nämnas i stroferna väst, halsdok, styflar, husar, bycksar,
skjortä.)
På Island rider först hustrun. Hon kastar av sig det ena plagget
efter det andra. Efter rider mannen, som tar upp dem. (Dayiösson,
ölafur, Islenzkar ulur og pjakvffibi s. 276 1)u1ukvw5i. Htisfrå reib
til tätt III):
Fruin reiö i akurgarö
hitt upp og stytt upp
tyndi' hän af sår lnifunni,
og tok ej upp
Eptir riöur hennar bondi Karvinus.
Han tok hennar Inifuna upp,
og sprängaöi med hana via.
Med paö skellir ä a6 ria.

I följande strofer nämnas ulltröjan, bältet, förklädet, skörtet, banden, skorna och strumporna. (Se Thyregod, Danmarks Sanglege
1931, s. 34.)
I Danmark är denna substitutionsvisa upptecknad som lek ännu
så sent som under 1800-talets senare hälft. Man har icke skäl antaga annat än att , visan från begynnelsen är en lek. Detta visar
textinnehållet. Pojken går att möta flickan, som ser skämtsamt och
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beundrande på klädesplaggen i tur och ordning. Hon nappar det
till sig och pojken låtsar sig försvara plagget men får ge efter och
lämna det ifrån sig. Leken är nu utdöd. Avklädningen passar nu
icke i en lek.
Men då leken komponerades voro förhållandena annorlunda. På
1500-talet, och både tidigare och senare låg allmogen till sängs nakna
under fjäderdynan eller fällen. På lekstugorna voro alla deltagare
bekanta med varandra sedan barndomen och nakenheten icke så,
sensationell som nu. Att en flicka plockade en yngling på kläder
kunde då gälla för en passabel och lustig lek. I badstugorna förekom ej badkläder. På bröllopen avkläddes brud och brudgum i allas
närvaro vid sängledningen. Nicolovius berättar från Skytts härad
i Skåne härom så sent som från 1800-talets början. Sedan prästen
avslutat sitt långa tal med Sitten nu dermed allesamman i Herrens
frid (3 upp!., s. 164): »Men de blefva ej länge sittande, utan nu
afkläddes brud och brudgum i hela sällskapets närvaro och sedan de
gått till sängs, lästes af Presten öfwer dem några böner.»
Då det är av vikt att både substitutionsvisan och därmed också
Orres barnvisa någorlunda sättes s. a. s. på sin plats, meddelas här de
danska lekuppteckningarna. De utvisa att H. F. Feilberg såg klart.
Här meddelas först en uppteckning från Dreje, en liten ö ungefär en mil söder om Fyn i Svendborg Amt. Den är något mindre
än ön Ven och dess innevånarantal ca 300. Många av korsvirkeshusen i den gamla byn brurmo tyvärr 1942.
DFm bd 41. uppt. av Thorvald Hansen och utg. av Henrik
Ussing. s. 248, Dreje Sogn, Julelege:
Saa var der den 'dristige' Remse- og Dansevise om Karlens
»
Af klwdning :
Jeg gick mig op paa Gwrdet,
saa höjt som svalt det var,
der modte jeg en Pige,
ja smuk hun var.
»Sikken en Lue du har dig der»,
sa Pigen tul mig.
Pigen tog i Luen og drog; jeg drog med.
Pigen vandt mig Luen fra, — gjord' hun det?
Hele den sommer og hele den }lost
maatte jeg danse luelos.
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Nwste Gang tog Pigen Trojen, Halsklaedet, Bukserne osv.; somme
Tider blef Afklwdninge lovlig nxrgaaende. Det var jo ingen snwrpet Ungdom, der holdt Julelteg.»
Leken förekom även på Möen. Efter Thyregod, s. 34, meddelas
den därför att texten visar, att de lekande även här slogs eller
drogs om klädesplaggen:
Jeg gik mig op mod Gxrdet,
— saa hojt det var.
Der modte jeg en Piga,
— saa stolt hun var.
Hun sagde tu l mig:
»Sik' en Hue, du har paa dig.»
Hun tog fat i Huen;
hun drog, og jeg drog med.
Al den Somrner og den Hest
saa maatte jeg danse huelos.

»Dette Rim kan fortsxttes, saa lmnge man har Klaeder paa Kroppen.»
Givetvis är det en självständig lek. På lekstugorna i gamla tider
kunde dock en sådan ingå i en svit av lekar och därmed s. a. s.
bli placerad i större sammanhang, varvid utblickar över äldre historia ibland kan skönjas. Leken om kläderna finns i Danmark upptecknad från den stora Pige- og Karlelegen, i vilken kvinnor och
karlar sjunger sina egna lekar. Denna gamla lekf orm är känd från
de nordiska länderna.
Placeringen är intressant. Här har vi kanske kommit till begynnelsen. Varför skulle kvinnorna här sjunga om klädesplaggen om
icke denna lek hörde ihop med det hela? Efteråt dansade paren
vanlig dans men innan avslutningen skedde med panter och pantinlösen utfördes ett parti av hindlegen, den gamla bröllopsleken.
Man skulle därför våga förmoda, att leken från början tillhört bröllopen. I denna variant är texten annorlunda och, eftersom det här
gäller kvinnors kläder, kan icke avklädning ske, utan karlarna pekar
under sången på resp. plagg.
Sprog og Kultur, bd 2, Griiner Nielsen, Julestuer og julelege.
(Se även Thyregod s. 34):
s. 28 »— — — En meget lang Leg var ogsaa Pige- og Karlelegen,
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som ofte blev leget i Legestuerne her i Sognet (Ronnebxkegnen ved
Nmstved). Ved den gik det saaledes til: Naar Gjwsterne var samlede, flokkedes Pigerne og valgte to Piger, som kunde godt synge,
de skulde styre Legen. Pigerne dandsede saa rundt og sang:
Hanen sidder paa Bjelkehoved,
han gjor ej andet end kjedes,
Pigerne sidde i Skrwkkeland,
de jaga vore Karle af Swde.
Og vil de ikke med oss gaae,
skal vi dennen baade stode og slaae
og dem i Haaret drave (drage),
og det skal vxre paa Love.
(Jfr Arw Fe 34, Stoylen 168)

Derefter dandsede Karlene rundt med Pigerne, som sang:
Pigerne ride i Sandet,
alt saa trostelig,
hold paa mig,
jeg slaar paa dig.
Hold paa mig saa trostelig,
til min Hue falder af.

Derved holdt Karlene på Pigernes Huer.
Til mit Torklwde falder af.
Til min Bulle falder af.
Til mit Skort falder af.
Til mine Sko falder af,

og hver gang holdt Karlene paa det Klxdningsstykke, de neevnte.
— — —».
Efter ytterligare lek sprungo flickorna ut i köket och på gården
för att gömma sig. Sedan deras karl hittat reda på dem blev det
dans i stugan. När de dansande till sist satt sig gingo de två
flickorna, som ledde leken, till vart par och sjöng:
Min Datter jeg gaar tu,
hvi sidder du så stil,
mon Hjorten vil dig slaae,
min Datter vil du hjem,
er Hjorten din fuldtro Ven? osv.
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Härmed får vår lilla undersökning av substitutionsvisorna och
lekarna rörande kläderna vara avslutad. Den har varit nödvändig
för att fylla ut bakgrunden till barnvisan om kung Orre.

Vi meddela nu uppteckningarna. Någon speciell tablå över varieringen eller spridningen torde icke behövas.
Arw MS s. 281. Till nr 95 ( = Wallmans manus:nr till »Kong
Orre skulle till gästabud fara»). Anteckning av Johan Wallman
under en resa i Småland (Cronobergs län) :
»Föreby Sockn, Kårestad By;
En stor hög sten vid pass 4 a 5 alnar hög flate o 3 fyra alnar
bred vid botten. Smalare oppåt, på en jämn gräsplan inuti byn,
vid en gård som hette Korsa gården, der »Kong Orre» (el: Kåre)
var begrafven, der samlades vid alla högtider ungdomen och dansade omkring; Litet oppom på en backe kallad Ekebacken hade
varit en kyrka i fordna dar; En Påskmorgon sågo der utfara liksom en eldqvast, der som kyrkan hade varit, hvarför der troddes
vara jordagods, och blef der sedan grafvit. — Kong Orres visa
söngs då ibland, under det ungdomen dansade i ringdans.
ordstäfvet: För Tilleritå, för Gossarne små
de spela så väl för kong Orre.
»Tillebrogrinn.»

Ofvannämnde ställe var en samlingsplats för ungdomen omkring.»
Arw MS s. 395 (och s. 399). Uppt. av Abraham Ahlquist, fr.
Öland. Avtr. i SvFs 3, s. 483.
Vaggvisa nr 1
Kong Orre han skulle till gestabud fara,
han hade ingen mössa, att på sig taga
Mössan hänger i Liljegren,
Känner du Jacob i Bulseriben,
för tilleritå
där dansa de små
De spela så väl för kung Orre.
(Kong Orre han skulle till gestabud fara
Han hade) ingen halsduk att (på sig taga)
Halsduken (hänger i Liljegren.
5 — 568223

Svenska Landsmål 1957
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Känner du Jacob i Bulseriben,
för tilleritå
där dansa de små
De spela så väl för kung Orre.)
— — — ingen väst — — —
Västen — — —
— — — ingen rock — — —
Rocken — — —
ä. — — — inga byxor — — —
Byxorna — — —
— — — inga strumpor — — —
Strumporna
— — inga skor — — —
Skorna — — —
Kong Orre han skulle till gestabud fara
Han had' ingen sjorta, att på sig taga
Sjortan hänger i Liljegren
Känner du Jacob i Bulseriben
för tilleritå
Där dansa de små
de spela så väl för kong Orre.
Arw MS s. 299. Efter Demoiselle Mems 1817 uppt. av L. Rääf,
Östergötland.
Barnvisa

Kong Orre skulle till Gästa bud fara
hade han inga skor med sig taga
för skona de hängde vid lilleje grind
för Tummelitå
för gossarna små
de spela så väl för Kong Orre.
Kong Orre etc.
han hade inga strumpor etc.
för strumporna hängde etc.
etc. etc. etc.
Kong Orre etc.
hade han ingen skjorta etc.
för skjortan hänger etc.
etc. etc. etc.
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byxor
väst
särk
halsduk
hatt
Kong Orre han skulle till Gästa bud fara
han hade ingen smådräng till sig att taga
för smådrängar sitter vid Lilleje grind
för Tummelitå
för gossarna små, de spela så väl för Kong Orre.
Arw MS s. 128. Barnvisa. Mamma ( = fru Beata Wallman, f. Follin).
Uppt. av Johan Wallman. (95) = W:s manusnr till denna visa.
»Kong Orri han skulle åt gästabud fara
Han hade ingen rock att ta,
Rocken hängt på Tillebrogrinn
För tiller tå för gossame små
di spela så väl för Kong Orre
Kong Orre han skulle åt gästabud fara
Han hade ingen rock att ta
Skor, käpp o. s. w. hänga på Tillebrogrinn, hvarvid strophen omsjunges för hvarje plagg.»
Westgöthen. Hittills otryckta skämtsamma sånger (saml. och utg.)
af En Skållmalle. Stockholm 1858. nr XXI, texten s. 23:
Kung Orre han skulle till gästabud fara,
Han hade ingen rock att på sig taga.
Rocken han hänger i liljer-i-gren
För di balsari ben
För di tummelia tå
För di topper i tå
För di gossame små,
Som sjunger så väl om kung Orre.
Kung Orre han skulle till gästabud fara,
Han hade ingen vest att på sig taga.
Vesten etc.
Kung Orre han skulle till gästabud fara,
Han hade inga skor att på sig taga.
Skorna etc.
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Kung Orre han skulle till gästabud fara,
Han hade ingen hatt att på sig taga.
Hatten etc.

Ovanstående har medtagits för jämförelser med efterföljande
muntlig tradition, vilken ytterst kan grunda sig på litterär, dels från
Svenska Fornsånger (1842) genom någon prästgård, dels på här
citerade vishäfte Westgöthen (1858), vilket såldes på marknader och
av vandrande »skålknallar».
ULMA 111: 235 s. 72 Lampa, Vgl, Laske hd (fonet.)
Kong Orre han sulle sej te jästabu draga
han hade inga bökser att på sej taga,
böksera hängde i liljenegren
för de tubelie tå
för de gossame små
som sjonga så vackert om kung Orre.

ULMA 111: 499 s. 17 Knutsson, B., Vgl, Åse hd.
Kung Orre han skulle till gästabud fara.
Han hade ingen skjorta att på sig taga.
Skjortan hon hänger i lijonagren.
Skynd dig att du ej kommer för sent.
för tipilitä
för de gossarna små
de sjunga så väl om kung Orre
ULMA 1516: 5 s. 52, Mads&i, L. (1927), Vgl, Väne hd, V. Tun-

hems sn.
Visa för barn:
Kung Orre han skulle till gästabud fara
Han hade inga stövlar1 att på sig taga (på sig att draga)
Stövlarna hänger på liljegullgren
För de tallseritå
För de tösera (pojkame) små
Så sjunger kung Orre.

ULMA 2251: 5, Bergstrand, C. M., Vgl, Undenäs sn.
Visor:
Kung Orre, han skulle till gästabud fara
inga skor hade han på sig att taga,
1 mössa el. rock el. dyl.
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dem skulle de hänga på, liljone gren,
för de balsade ben
för de tubbelia tå
för de svennbarna små
för de spela så gott för kung Orre.

Sedan var det rock och väst och andra saker, som han inte heller
hade, men jag kommer inte ihåg mera. De sjöng den för små barn.
ULMA 3715 s. 51, Möller, J. (1932), Vgl, Korsberga sn.
»Wagg- och småbarnsvisor»

Kung Orre skulle till gästabud gå
då hade han inga böxor.
Böxera hang han på liljegren
känne-ru bulseri bolseriben
för titteli tå
för gossera små
di sjonger så vackert um kong Orre ändå.

ULMA 1410: 2, Olsson, Mathilda, Vrml, Eda sn (1927)
»En visa om kong Orre»

Kong Orre han skulle på gästabö gå,
så hade han inga skjorte att ta,
för skjorta ho hang i rosande lund
för tillerito
lelle vänden min.
som sjonger se vackert om kong Orre.

str 2: ingre höser te ta 3: ingre skor 4: ingen krave 5: rosett
6: väste 7: rock 8: hatt 9: ingen käpp te ta.
ULMA 885: 6 s. 3, Forsslund, Maja, Nrk, Nysunds sn (1923).
»Barnvisa».

Orren skulle åt gästabu gå,
å då hade han inga byxer.
Byxera di hang på liljeren grön
bulseri, bulseriben
för tippeli tå
för gossarna (flickerna) små
di sjunger så väl om Kung Orre ändå.
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I nästa vers hade han ingen rock, sedan ingen hatt, och vidare
ingen halsduk, ingen väst, inga strumpor å skor, tess han ble å må
skjorta å alltsammans.
ULMA 1456: 4, Lindkvist, E., Gstr, Torsåker (1918). (fon.)
(Visa) s. 1:
Kung Orre skulle te gäspes fara,
inte had' han na byksur at taga.
byksune sat po titelbo grind
titeletå för flikune små
sjung op för en litn kung Orre!

ULMA 2667: 3 s. 25, Thornell, S., Sdml, St. Malms sn (1929).
Visa.
Kung Orre skulle till gästabud fara
Han hade inte byxeme på sig tagna — — —

sen var det om hur det bar i väg:
Å byxema hängt i liljegren
å valser om ben
å tilleri tå
å gossarna små
de spela så bra som kung Orre.
»Då va mi mor, som sjöng den där visa för oss barna».

VFA, Liungman 495, Dalsl., Dalskogs sn (1924).
Kong Orre han skulle till gästabud fara,
han glömde att mössan på sej taga
mössan den hängde i Liljeva gren
känner du pucker i paltareben.
tilleritå för de gossame små
som sjungde så gTannt om kung Orre.

(ordet pucker kan i str 3 och 4 tydligt läsas som punker, i str 4
och 5 ser det ut att stå junker)
str 2: rocken 3: västen 4: byxorna 5: skorna
»Berättad av min mormoder Kajsa Andersson, född år 1830, för
min moder c:a 1870-75-talet. Senare för mig och mina syskon när
vi voro små. Dalskog socken, Dalsland».
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Härmed kan jämföras en senare uppteckning som går tillbaka
till samma källa, Kajsa Andersson, Kopparebol, Dalskog, f. 1830,
d. 1908, sjungen av fru Valborg Carlsson 8/5 1951. Insp. Rtj.
14384: 36 (M. Arnberg), text enl. grammofonskivan (M. E.)
Kung Orre, han skulle te gästabud fara, han glömde att byxorna
på sig taga.
Byxorna hänger i liljevagren, känner du junker i paltareben.
För de tilleritå, för de gossarna små, för de sjunger så grant om
kung Orre.
VFF 2105 s. 30, Olsson, H., Boh, Bokenäs (1934).

Visa.
Kung Erik han skulle till gästabud fara
han hade ej kläder uppå sig taga
för de hang uti Balsere minn
för den lellepytte grinn
de sjöngo så vackert om kung Erik.
Melodien.
Arwidsson meddelar i Fs att barnvisan är upptecknad utan
melodi. »Man brukar upprepa den för barnen, med en godtycklig
musikalisk declamation». Även dessa senare ha troligen »fordom ägt
melodier, hvilka blifvit förglömde».
Att varken Erik Drake eller Weselius upptecknat melodien tyder
på att meddelaren på 1810-talet icke sjöng visan. Ej heller senare
har melodien upptecknats för arkiven. En blyertsanteckning av
Samuel Landtmanson till ULMA 111: 499 lyder: »melodien ganska
obetydlig S Ln».
Som framgår av bifogade melodi ur ovan omnämnda vishäfte
Westgöthen, vilken Landtmanson kände till, är hans omdöme riktigt. Men det är likväl en intressant melodi. Den är riktig och äkta
så till vida att den passar till den lilla substitutionsvisan om Kung
Orre. Man observerar att efter de fyra första takterna med en
melodifras, som återfinnes i barnsånger, kommer entaktsmotiv, begynnande vid orden »Rocken han hänger», vilka följa efter varandra
i en lång rad. Dylika melodier tillhöra ramsartade visor, särskilt
passande för kumulationsvisor. Då dessa utökas i strof efter strof
följer melodien smidigt efter tillväxten genom att entaktsmotivet
kan upprepas efter behov:
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Även till substitutionsvisor kunna dylika melodier, som tillhöra
en gammal typ, användas. Melodien kan således sägas passa till
Kung Orre på gästabud.
Här meddelas den av Radiotjänst inspelade melodien efter fru
Valborg Carlssons sång år 1951: Rtj. 14384: 36 (M. Arnberg).
Ehuru melodierna, fast av samma typ, äro olika, torde det dock
vara troligt, att den senare är resultat av en nära hundraårig muntlig
tradition av den förra, som är tryckt i det lilla vishäftet Westgöthen
1858. (Noterad efter skivan av N. Dkr.):
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Au festin le roi Orre devait se rendre par

NILS DENCKER,

Uppsala

Co poåme fut pråsentå comme chanson enfantine dans le cålebre recueil de rondes et de danses, de chansons populaires du moyen åge et des
16' et 17' siåcles de la Suåde, lequel sons le nom de Svenska Fornednger
(chansons de l'antiquitå suådoise) fut publi6 å Stockholm pendant les
annåes 1834-1842 par le bibliothåquaire Adolf Iwar Arwidsson, de la
Bibliothåque Royale. L'åelition comprend trois tomes.
Le continu de la chanson est le suivant. Un enfant appelå « kung Orre »
devait se rendre au festin, majs il n'avait pas de våtements å mettre.
Ceux-ci 6taient suspendus åim « lis >> [liljegren]. Toutes les strophes
sont identiques å cela prås quo les våtements se substituent de strophe
en strophe : casquette, foulard, gilet, veste, pantalons etc. Il s'agit par
consåquent d'une chanson dito de substitution.
Des savants ont remarquå cette chanson å cause du dåbut : kung Orre,
personnage lågendaire signalå dås la fin du moyen åge. Il y a des philologues qui ont essayå de donner une explication å l'origine du nom Orre,
et des åthnologues qui ont cherchå å interpråter le contenu du texte.
Tout rapport avec l'Orre de la lågende n'est quo fortuit et partant
sans consåquence en ce qui concerne le dåbut de la chanson. Selon le
folkloriste danois 11. F. Feilberg cette chanson n.'åtait qu'un jeu de sociåtå.
Il a åtå åtabli quo l'origine de cette « chanson enfantine » remonte
de vieilles chansons burlesques et en derniåre analyse å des rondes comportant « des scenes de d6shabillement ».
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Engelsk dialektforskning har utmärkts mera av lysande enskilda
prestationer än av en översiktlig och samordnad planering. Man kan
tänka på insatser, sådana som har gjorts av Alexander Ellis i hans stora
verk On Early English Pronun,ciation, vars samlingar i verkets sista del
lade grunden till den vetenskapliga dialektologien i England, eller på
Joseph Wrights monumentala Dialect Dictionary, utgivet i sex band
mellan 1898 och 1905 och allt fortfarande huvudkällan för vår kännedom om de moderna dialekternas ord- och formförråd.
Wrights arbete var ett storverk för sin tid, men det fick ingen omedelbar efterföljd. Det engelska landsmålssällskapet, som hade bidragit till materialsamlingen, ansågs av Wright ha fullföljt sitt ändamål, i det att dialektlexikonet hade påbörjats, och det upplöstes
1896.
Av det trettiotal monografier och dialektundersökningar berörande spridda områden och delar av England, som har publicerats
sedan dess, är endast ett relativt fåtal författade av engelsmän.
De flesta har utgivits av tyskar, schweizare, holländare eller svenskar.
Den språkgeografiska forskning, som har bedrivits på Kontinenten under det senaste halvseklet och som har givit viktiga och
epokgörande resultat, har tills helt nyligen lämnat England oberört.
I fråga om dialektgeografien är Storbritannien en vit fläck på Västeuropas karta.
Detta är desto mera anmärkningsvärt, som det yngsta skottet på
språkstammen, den amerikanska engelskan, redan äger en språkatlas, eller i varje fall början till en sådan, i The Linguistic Atlas
of New England, utgiven år 1939-43 under ledning av professor Hans
1 Föredrag

hållet vid Vitterhetsakademiens sammanträde d. 29 aug. 1957.
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Kurath vid Michiganuniversitetet. I denna atlas och en åtföljande
handbok kartlägges språkbruket i de sex Nya England-staterna,
och redan i sitt nuvarande begränsade omfång har den visat sitt
utomordentliga värde för vår kännedom om den amerikanska engelskans liv och förändringar eller om förhållandet mellan dess olika
varianter, vilket allt skildras i raden av redan publicerade ståtliga
volymer.
Det nu utgivna är endast en början. Planeringen och insamlingen fortgår, och fältarbetet är redan i det närmaste avslutat för
samtliga stater vid Atlantkusten. För närvarande är man sysselsatt med inventering av området vid de stora sjöarna och Ohiodalen, men även för staterna vid Stilla havs-kusten är förberedelser till en undersökning i gång vid universitetet i California.
En särskild serie publikationer, som bygger på det insamlade
materialet, har också grundats under titeln Studies in American
English, varav två band utkommit. I det första av dessa, tryckt
1949, offentliggör professor Kurath resultatet av en ordgeografisk
undersökning, som täcker östra Förenta staterna från Atlantkusten
till Ohio i väster och Georgia i söder, ett område, som alltså är
betydligt större än för den redan publicerade atlasen över Nya England. Fastän språkmaterialet är mindre omfattande än det som har
gjorts tillgängligt i denna senare, ger arbetet viktiga resultat, bl. a.
upptäckten, att de traditionellt brukade termerna, Eastern, Southern och General American för de tre huvudtyperna av amerikansk
engelska, bör ersättas med Northern, Southem och en mellantyp,
benämnd Midland, en utveckling av nybyggarspråket i Pennsylvania.
Den språkliga inventeringen av den amerikanska varianten av
engelska är väl icke dialektologi i egentlig mening, eftersom vi i
Nordamerika har att räkna med olika språktyper, regionalt eller
socialt avgränsade från varandra men för övrigt mer eller mindre
jämnställda, snarare än med riksspråk och dialekter i vanlig bemärkelse. Men metodiken är densamma som inom europeisk dialektgeografi, och undersökningarna är jämförbara i allt utom kanske
i omfång. Planen för den amerikanska lingvistiska atlasen är ett
projekt av jättelika proportioner, avsett att kartlägga det engelska
språket på hela den nordamerikanska kontinenten, såväl i Förenta
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staterna som i Kanada. Det rör sig om ett arbete på lång sikt
men av mycket stor betydelse.
I själva verket borde denna atlas över amerikansk engelska ha
en brittisk motsvarighet för att komma till sin fulla rätt, eftersom
den amerikanska språkutvecklingen bygger på moderspråket och
dess dialekter. Det är därför glädjande att kunna konstatera, att
det numera finns i varje fall planer på en språkatlas även för Storbritannien. Men det är först efter det sista världskriget som arbetet på en sådan har börjat komma i gång. Planeringen tog sin
början 1946 och fortgår nu på två olika fronter, dels beträffande
England vid universitetet i Leeds, och dels beträffande Skottland
vid universitetet i Edinburgh. Den skotska dialektinventeringen
ledes av professor Angus McIntosh. Verksamma vid planeringen av
den engelska undersökningen har i första rummet varit professorerna Harold Orton i Leeds och Eugen Dieth i Ziirich, båda kända
dialektologer. Även professor Wrenn i Oxford har varit associerad
i arbetet på den engelska dialektinventeringen. Det är huvudsakligen till denna senare som mina uppgifter hänför sig.
Den projekterade språkgeografiska kartläggningen av de engelska
landsmålen har diskuterats vid olika tillfällen under de senaste åren.
Sådana diskussioner förekom vid anglistkongressen i Oxford 1950
och i Paris 1953, liksom vid lingvistkongressen i London 1952,
och rapporter har därvid lämnats om de framsteg som har uppnåtts.
Trots allt förefaller någon alldeles enhetlig planering dessvärre
ej ha åstadkommits, och de två centra för insamlingsarbetet följer
delvis olika metoder och syftar till olika mål. Som mönster för
den engelska undersökningen har Dieth nämnt Jaberg och Juds
språkatlas över Italien och Sydschweiz, och vid insamlingen av
materialet och urvalet av dialektmeddelarna har mycket stränga
principer tillämpats. Dieth har i synnerhet framhållit betydelsen av
att insamlingsarbetet verkställes av särskilt utbildade, fonetiskt skolade upptecknare och att dessa personer bör vara väl orienterade
i de engelska dialekterna och helst själva tala någon sådan dialekt.
Ett antal av dessa upptecknare står till den engelska undersökningens förfogande, och man har redan kommit ett stycke på väg.
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1953 uppgav sålunda Orton, att uppteckningarna för grevskapen
Yorkshire och Lincolnshire var avslutade och att undersökningen
pågick och hade avancerat avsevärt i ett antal andra grevskap i
norra England. Det förutsades då, att uppteckningarna 1954 skulle
vara avslutade för de sex nordligaste engelska grevskapen, varefter
tyngdpunkten i arbetet skulle flyttas söderut. Antalet platser, där
uppteckningar skulle göras, uppskattade Orton ursprungligen till
omkring 300 för hela England men senare till mellan 300 och 500.
På varje ställe tillbragte upptecknarna i genomsnitt en vecka, men
erfarenheterna från vissa sydligare grevskap, som Oxfordshire, gav
vid handen, att denna tid kunde visa sig för kort.
Nätverket av uppteckningspunkter är uppenbarligen ganska glest
och torde kunna uppvisa vissa luckor. Speciellt Dieth har emellertid framlagt en utförlig motivering för den valda ramen och gör
gällande, att allt väsentligt bör kunna fås med inom densamma.
Den har framkommit som resultat av en avvägning mellan olika.
önskemål och synpunkter. Man vill ha med det mesta möjliga men
måste å andra sidan inrikta sig på att inom rimlig tid, och medan
tid ännu är, kunna slutföra undersökningen. Det förutsades vidare,
att såväl principerna för urvalet av uppteckningspunkter som tätheten av dessa kan modifieras i enlighet med de erfarenheter, som.
det praktiska fältarbetet medför.
Den skotska dialektundersökningens mål och medel har närmare
angivits av professor McIntosh i en Introduction, publicerad 1952.
Utom uppteckningar av den nu beskrivna typen har man vid densamma till en början också begagnat sig av uppgifter erhållna pr
post genom s.k. postal questionnaires eller frågelistor som sänts ut
till ett mycket stort antal skotska skolor för att ifyllas antingen
av lärarna själva eller av dem utsedda personer, en metod som
emellertid brännmärkts av Dieth såsom ledande till oräkneliga oriktigheter och fel och som är strängt bannlyst vid den från Leeds
ledda undersökningen. Men för att nå snabbast möjliga resultat kan
denna metod ha sitt berättigande. I synnerhet då det gäller ordförrådet kan den på kort tid ge upplysningar om språkbruket inom
ett stort område, under det att de så erhållna språkformerna kanske blir mindre pålitliga.
Den engelska inventeringen har ett historiskt syfte och inriktar
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sig på att uppteckna de traditionella dialekterna. Man väljer därför dialektmeddelare, som såvitt möjligt talar en ren dialekt. Sagesmännen är i regel ej under 60 års ålder, ofta avsevärt däröver, och
deras personliga förhållanden tar man noggrant reda på för att försäkra sig om att de har varit bofasta på den ort, vars dialekt de
talar, och att de normalt använder sig av dialekten i sitt tal. En
fördel med att insamlingsarbetet handhaves av tränade dialektupptecknare är, att dessa kan gå utöver den fastställda frågelistan, om
denna ej ger det önskade eller väntade resultatet, och forska vidare efter ord eller dialektformer, som man kan ha skäl att tro
skall förekomma i dialekten i fråga. Ett system av symboler har
utarbetats för att skilja svar och upplysningar, som på så sätt har
framprovocerats eller framlockats, från de spontana meddelanden
som frågelistorna medför.
Den historiska inriktningen av undersökningen är självfallet värdefull, men man kan fråga sig, om den går att konsekvent tillämpa.
För en enstaka dialektundersökning eller för en undersökning inom
ett begränsat område kan utväljas dialekter, som har haft förutsättning att bevaras i ursprungligt skick. Men vid en översikt, som
gäller hela landet, måste man i de stora industridistrikten eller i
storstädernas närhet stöta på en blandning av dialekt och riksspråk
eller av landsmål och stadsmål, som kan medföra nya problem för
upptecknarna. Dessa frågor har ännu ej berörts i diskussionen, och
några upplysningar om hur man tänker förfara har ej lämnats, men
det kan förutses, att man inom kort får taga ställning till dessa
spörsmål.
En hel del andra erfarenheter från uppteckningsarbetet har meddelats i de redan framlagda rapporterna, men sådana erfarenheter
är mer eller mindre gemensamma för alla dialektundersökningar.
De engelska upptecknarna fann, att det ej gick att köpa eller hyra
sina källor. Meddelarna var som regel villiga och intresserade men
ville lämna sina uppgifter, när det passade dem själva, och upptecknaren kunde ej engagera dem, när han så önskade. För att ej
spilla tid, måste han därför ha flera sagesmän på samma plats och
utfråga dem ömsevis. Män visade sig som värdefullare meddelare
än kvinnor. Den berömda krogscenen med dess ohämmade flöde av
spontan dialekt var mindre givande för en upptecknare, som ej
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hade obegränsad tid till sitt förfogande för att kunna sålla ut de
olika källorna från varandra. Vad han fick höra var ett babel av
dialekter.
Undersökningen bedrives med tillhjälp av en frågelista, som publicerades 1952. Den innehåller omkring 1 200 olika frågor, som rör
lantlivet, jordbruket och hemmet. Frågorna i listan har under användandet underkastats en lång rad omarbetningar för att avpassa
formuleringen efter det avsedda syftet med frågan. En princip har
därvid varit att undvika översättning av ett riksspråksuttryck, som
nämnes i frågan, till dialekt, vilket gärna medför riksspråksinflytande. Frågorna måste formuleras så, att de icke får för vid eller
för trång syftning eller leder svaret i icke avsedd riktning. Det
visade sig också nödvändigt att riktigt avväga den psykologiska
verkan, som en fråga kunde få. Man frågade: »Om er kärra är
ojämnt lastad och ni kör vårdslöst, vad kan kärran då göra?» och
tänkte sig som svar ett dialektord för att »stjälpa». Men den tillfrågade fann frågan kränkande för sin yrkesstolthet, och svaret
blev i stället: »På det sättet kör inte vi!»
Frågorna är i regel så formulerade, att svaret blir en dialektterm för något bestämt föremål eller någon bestämd procedur eller
ett ord i dialektal form, men det förekommer i listan också kompletteringsfrågor, där den tillfrågade har att fylla i en av utfrågaren påbörjad sats, och s. k. omvända frågor, då sagesmannen får
beskriva betydelsen eller bruket av en viss dialektterm, varigenom
det blir möjligt att fastställa de områden, inom vilka ett visst dialektord har samma användning. De gränslinjer, som omger sådana
områden, ges benämningen isosemer.
Materialet har transkriberats i fonetisk skrift enligt det internationella fonetiska alfabetet av upptecknarna, som också använt
sig av bandupptagningsapparater för att spela in sammanhängande
dialekttexter. En del av det inspelade har sedermera överförts på
permanenta plattor.
Om formen för publiceringen av materialet har hittills ingenting
bekantgjorts, och åtminstone på ett tidigare stadium förekom det
vissa meningsdifferenser även i denna fråga. I Oxford önskade man
sig i första hand att få en handbok över dialektmaterialet till bruk
icke endast för specialister utan även för studerande och andra.
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Dieth och Orton har emellertid alltid talat om en atlas, där materialet skulle redovisas i form av dialektkartor, på vilka utbredningen av ord och former kan registreras. Denna metod för publiceringen är den vanligaste vid dessa undersökningar och den som
torde giva det bästa vetenskapliga resultatet, och man vill därför
taga för givet, att det blir den formen, som väljes.
Man frågar sig nu, och detta är självfallet ett väsentligt spörsmål, vad finns det då kvar av folkmål i England att registrera?
Det har länge talats om att dialekterna i England stod inför sitt
utdöende, och det kan därför synas vara för sent att nu, på 1950talet, börja en inventering av dem. Emellertid har olika undersökningar visat, att det fortfarande, ännu efter andra världskriget, talas dialekt på den engelska landsbygden, och Dieth har uttryckt
sin fasta övertygelse om att tillräckligt lever kvar för att planen
skall vara genomförbar.
I Oxford 1950 redogjorde han för en provundersökning av hans
lärjungar vid Ziirichuniversitetet över vissa dialektföreteelser i gränsområdet mellan nordengelsk dialekt och midlanddialekt. Området
hade valts så, att det omfattade vissa starkt industrialiserade delar
av Lancashire och Yorkshire, och avsikten var att utröna, om
det fortfarande var möjligt att fastställa dialektgränser här, hur
breda buffertzoner man har att räkna med mellan kärnområdena,
och hur tätt nätverket behövde göras för dialektatlasen.
Resultaten redovisades vid Pariskongressen 1953, och det fastställdes bl. a., att klara isoglosser framkommer för varje företeelse, vare
sig den är fonologisk, morfologisk eller lexikalisk; att buffertzoner
förekommer men ej är på långt när så djupa, som man hade skäl
att vänta; och att isoglosserna ännu förlöper i knippen och alltså
bildar dialektgränser. Dessa gränser ligger fortfarande i stort sett
på samma ställen, som Ellis fann för 85 år sedan, även om det
kan konstateras en viss förskjutning från söder mot norr, alltså en
utbredning av midlanddialekternas egenskaper på bekostnad av de
nordliga dialekternas.
Dieth drager den slutsatsen av sin undersökning, att dialektinventeringen alltjämt har alla utsikter att ge goda resultat även i
industrialiserade områden. Hur som helst, kommer den att ge svar
på frågan, i vilken utsträckning genuina landsmål alltjämt talas i
6— 588223 Svenska Landsmål 1957
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England, om dessa måls karaktär, och i vilken mån de har ersatts
av riksspråk eller blanddialekt.
Utgångsläget synes ännu ej vara alltför ogynnsamt, men det är
givet, att inventeringen brådskar, om icke undersökningsobjektet
skall försvinna under inverkan av de många språknivellerande faktorer, som det moderna samhället erbjuder. Genom sina snabbare
metoder har kanske den skotska inventeringen utsikt att först nå
resultat, åtminstone vad ordgeografien beträffar. Professor Dieths
oväntade bortgång i fjol var ett svårt slag för förhoppningen om
ett snart genomförande av företaget. Honom tillkommer förtjänsten
av initiativet till hela undersökningen genom en artikel publicerad
i Essays and Studies 1939, där han med skärpa framhöll vikten av
att något blir åtgjort. Genom sin entusiasm för saken, sin erfarenhet och energi blev han den drivande och samlande kraften bakom
arbetet på den engelska språkatlasen.
Den moderna språkgeografien bedrives i huvudsak enligt synkroniska forskningsmetoder, men dialektologien är i eminent grad även
en historisk vetenskap, och dialektgeografiska undersökningar kan
utföras även över gångna tiders språk. Antalet sådana undersökningar är för engelskans del inte stort. Resultaten har varit spridda
eller ofullständiga, och man står ännu i stor utsträckning på obruten mark.
Det största hindret för dialektgeografisk forskning inom fornengelskan eller medelengelskan ligger i materialets art. Om man
bygger på den bevarade texttraditionen, har man att räkna med
den svårigheten, att texterna med få undantag ej är original och
ej avspeglar den ursprungliga dialekten, samt att de ej kan dateras
eller lokaliseras exakt, ofta ej ens inom något så när trånga gränser. Vidare har ett fullständigt lexikon över medelengelskan hittills saknats. Likväl har det utförts förtjänstfulla arbeten inom
detta område. Jag skall endast nämna ett par exempel. Ett arbete av Rolf Kaiser publicerat 1937 har titeln Zur Geograph,ie des
mittelenglisch,en Wortsch,atzes och är en ordgeografisk studie baserad
på språkbruket i de olika handskrifterna av Cursor Mundi, ett religiöst och didaktiskt epos från slutet av 1200-talet, skrivet i nordligaste England eller södra Skottland men bevarat i ett flertal hss.
avvikande från originalet i dialekt och ordförråd. Jämförelsen mellan
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de olika handskrifternas språkbruk ger viktiga upplysningar om den
dialektala fördelningen av ett stort antal medelengelska ord och
bildar en grundval, som kan brukas för dialektbestämning även av
andra verk.
Metodiskt är det ett intressant arbete, och det har en icke ringa
betydelse för lokaliseringen av medelengelska texter. Det gäller
emellertid i denna och andra ordgeografiska undersökningar av
samma typ icke att draga upp några exakta gränser mellan ordens
utbredningsområden. Materialet medger endast ganska allmänna slutsatser, visserligen värdefulla och oundgängliga men utan skarpa konturer.
Ett försök att undgå de osäkerhetskällor som textmaterialet medför, finner vi i en dialektgeografisk undersökning publicerad 1935
av ett amerikanskt forskarlag, Moore, Meech och Whitehall, under
titeln Middle English Dialect Characteristics and Dialect Boundaries.
Detta arbete bygger endast på bestämt lokaliserade och daterade
originaltexter, men materialet av litterära källor blir på så sätt
mycket ringa. De fann endast sex texter av detta slag och grundar sin undersökning i stor utsträckning på dokument avfattade
på engelska. Men dessa är vanligen relativt sena, från slutet av
1300-talet eller, huvudsakligen, från 1400-talet, och slutsatserna gäller därför ej heller i full utsträckning för tidigare århundraden.
Undersökningen är emellertid den första språkgeografiska orienteringen över hela det medelengelska området, avsedd att fastställa
isoglosser och dialektgränser för olika språkliga företeelser inom
ljudutveckling och ordböjning, och den är som sådan av stor betydelse. Men författarna måste medge, att deras dialektkarta är
långt ifrån fullständig. Den lämnar avsevärda luckor, och isoglosserna är icke talrika nog och kan icke heller dragas med tillräcklig noggrannhet för att ge en definitiv bild av de engelska dialektområdena vid denna tid. Den måste snarare betraktas som en översikt över dialekternas allmänna förekomst och utbredning.
Detta är också så långt det över huvud taget är möjligt att nå
på basis av textmaterialet. Denna amerikanska undersökning grundar sig på den generalinventering av alla medelengelska texter som
har företagits som förberedelse för det nya medelengelska lexikon,
som nu är under utgivning i Förenta staterna, och det är ej troligt,
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att något väsentligt nytt material av detta slag skall komma i
dagen. Om det skall lyckas att göra vidare framsteg inom den
medelengelska dialektologien, behövs det andra källor. Och det enda
som då står till förfogande är namnmaterialet.
En viktig sida av ortnamnsstudiet är just att förse dialektologien med material, och detta har icke förbisetts i de ortnamnsundersökningar, som är i gång. Engelska ortnamnssällskapet ger i var
och en av sina publikationer en dialektsammanfattning för de olika
grevskap, vars namn det har behandlat, och åtskilligt har på detta
sätt kommit fram. Av kanske ännu större betydelse som källa för
dialektforskning är den mängd av medelengelska personbinamn, som
förekommer i det ofantliga förråd av dokument, urkunder, längder,
protokoll och kungliga brev på latin, som ännu finns kvar från
århundradena efter den normandiska erövringen och bevaras i de
engelska arkiven.
Sådana källor som dessa ger oss, i de engelska namnformer de
innehåller, ett exakt daterbart och lokaliserbart originalmaterial,
vars betydelse för dialektstudiet har blivit alltmera uppenbar. Det
har redan kommit till användning i många arbeten men har ännu
icke systematiskt utnyttjats.
I en kortfattad översikt 1949 i Studier i modern språkvetenskap
har jag sammanfattat de resultat, som då hade nåtts, och skisserat
upp vissa planer för fortsatt arbete efter samma linjer. Sedan
dess har i Lund publicerats undersökningar över tre engelska grevskaps dialekter, och ytterligare två är under arbete. Jag vill som
exempel nämna en undersökning över den medelengelska dialekten i
Sussex, för vilket grevskap det saknas säkra litterära källor från
denna tid och vars medeltida språk därför har varit fullständigt
obekant. På grundval av namnmaterial har dialekten kunnat noggrant kartläggas och olika dialektvarianter och dialektområden detaljerat fastställas.
Dessa arbeten är djupundersökningar över ett mindre områdes
dialekt, men samma källor ger oss också möjlighet till språkgeografisk kartläggning av hela området. Det finns olika dokumentserier, som omspänner hela England och vars namnmaterial avspeglar de lokala dialektvariationerna. Närmast planerad är en undersökning baserad på en serie skattelängder från 1275 och framåt.
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Dessa längder är mycket detaljerade och upptager de belopp som
erlägges av varje namngiven skattebetalare i byalag efter byalag
och härad efter härad. För varje grevskap finns det ett flertal sådana skattelängder. I tidigare utgivna arbeten har dessa källor upprepade gånger testats och befunnits återspegla de lokala dialekterna
med anmärkningsvärd exakthet. Juridiskt sett var det viktigt, att
skattebetalarna blev korrekt namngivna, så att ingen kunde komma
undan sin skatteplikt genom att förebära, att han ej fanns medtagen i rullan, vilket också bidrog till att de lokala uttalsformerna
återges med särskild omsorg. Det bör vara möjligt att konstruera
isoglosser och dialektgränser för tiden omkring 1300 på grundval
av detta material med samma precision, med vilken de moderna
dialekterna kan avbildas i språkatlasen.
Materialet har sin begränsning. Vokalism och konsonantism återspeglas mycket klart, under det att dessa källor knappast erbjuder
någon möjlighet att framställa isoglosser för de dialektkriterier, som
bygger på morfologiska differenser. Men man kan kanske få säga,
att det är vackert så. Dessutom har de visat sig värdefulla ur ordgeografisk synpunkt, som källor för ordgeografiska studier, och de
ger delvis upplysningar om ett annat skikt av ordförrådet än det
som brukar förekomma i de litterära källorna.
Vilka framsteg kan man då hoppas på av sådana forskningar?
Det har redan nämnts, att vi av dem har skäl att vänta oss en
vida mera detaljerad och exakt bild av de medelengelska dialekterna
än vi nu har. Och detta kan i sin tur göra det möjligt att klarlägga språket i de litterära texterna med större säkerhet än förut.
Slutligen är det av betydelse för den moderna dialektologien, särskilt om den har en historisk inriktning, att få ett säkert medelengelskt underlag att bygga på.
Det är emellertid särskilt en annan sida av saken, som jag något utförligare skulle vilja uppehålla mig vid. Man antager, att efter den normandiska erövringen, då det officiella språket och litteraturspråket i England under bortemot 300 år blev franska, skrev
de engelska skalder och författare, som fortsatte att göra bruk av
sitt modersmål, var och en på sin egen landsdels mål. Mycket arbete lägges ned på att bestämma olika texters dialekt och på att
lokalisera dem till en viss trakt eller ett visst grevskap.

86

OLOF ARNGART

Men det har redan för 50 år sedan framhållits av Morsbach,
fastän denna synpunkt sedan dess ej alltid har beaktats, att det
måste göras en distinktion, även under tidigare medelengelska, mellan litterära dialekter och folkmål. Det språk vi finner i de medelengelska texterna representerar ej i alla avseenden talade dialekter,
lokaliserbara till en viss geografisk punkt. Det finns tvärtom anledning att antaga, att många författare undvek att använda mera
extremt lokalbetonade dialektdrag i sitt språk, och att litteraturspråket kunde röna inflytande från andra språk- eller dialektformer,
som författaren blivit bekant med genom sin beläsenhet i eller kännedom om andra författares verk.
Det är ännu för tidigt att försöka göra någon klar distinktion
mellan texter på äkta landsmål å ena sidan och texter på mera
litterärt betonade medelengelska dialekter å den andra, tills vidare
kan den endast antydas. Det är t. ex. ett känt och ofta omnämnt
faktum, att de medelengelska versromanerna i gemen, som författades och föredrogs av kringvandrande trubadurer, föreligger i en
språkform, som ej stämmer överens med någon enskild lokal dialekt och ej låter sig närmare lokaliseras. Men även många andra
texter eller grupper av texter, somliga författade på en högt utvecklad, traditionsrik konstprosa, och andra på ett uttrycksfullt,
långt framskridet diktarspråk, gör ett starkt intryck av att vara
ganska avlägsna från de lokala landsmålen och har också trotsat
försöken till exakt lokalisering.
En annan sida av samma fråga är den, att sedan namnstudiet
har börjat taga fart under de senaste decennierna, har det kommit i dagen nya, tidigare obekanta medelengelska dialektutveckängar, som har varit okända, därför att de har varit av sådan art,
så lokalt begränsade eller så utpräglat dialektala, att de ej har
kommit till uttryck i litteraturen. Det finns redan många exempel
på detta att välja på, men jag skall endast i korthet anföra ett
enda fall, nämligen ett först på senare tid iakttaget diftongiskt uttal i stora delar av södra England för fornengelskt både kort och
långt ca, co, som icke omnämnes i någon handbok i medelengelsk
grammatik, därför att dessa bygger på de litterära källorna, och
som, då det upptäcktes, orsakade åtskillig överraskning och en livlig diskussion.
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Den enda källa, som ger oss en entydig upplysning om de genuina landsmålen i medelengelskan är namnmaterialet, och det kan
därför tjänstgöra som indikator på och komplettering till de litterära källorna.
Men för att återvända till den moderna dialektundersökningen,
så är det otvivelaktigt, att de moderna dialekterna bygger på de
medelengelska folkmålen, icke på någon medelengelsk litterär dialekt. Och i den mån det blir nödvändigt under den kartläggning
av desamma som nu påbörjats och som man vill hoppas inom kort
ger resultat i form av dialektkartor, att gå tillbaka till de medelengelska dialekterna för jämförelse, kan det därför säkerligen visa
sig givande att beakta de synpunkter som här i korthet antytts.
En inventering av de medelengelska dialekterna enligt ovan angivna
linjer kunde lämpligen ske parallellt med den moderna dialektinventeringen och kan komma att underlätta vissa sidor av den analys och genommönstring som alla de engelska och skotska landsmålen nu för första gången skall bli föremål för.
Diatektologie anglaise

par

OLOF ARNGART,

Lund

Jusqu'å maintenant c'est surtout aux Etats-Unis qu'on s'est occup6,
dans le domaine anglais, de la gåographie linguistique. Le r6sultat en a
6t6 The linguistic atlas of New England publi6 entre 1939 et 1943 sous
la direction de M. le professeur Hans Kurath. On travaille depuis quelque
temps sur un atlas linguistique comprenant la langue anglaise de l'Am6rique du Nord tout entiåre, et les mat6riaux recueillis forment d6j å la
base de certaines recherches.
En Angleterre, ce n'est qu'en 1946 qu'a 6t6 entam6 sur l'initiative du
regrett6 prof esseur Eugen Dieth de Ziirich, le travail d'un atlas linguistique.
Ce travail se fait dans deux cen,tres, en ce qui concerne l'Angleterre å
1'universit6 de Leeds som la direction de M. le professeur Harold Orton
et pour ce qui est de l'Ecosse å l'universit6 d'Edinbourg sons la direction
de M. le professeur Angus McIntosh.
De temps en temps on publie des bulletins sur les progres du travail
et sur les m6thodes utilis6es en r6unissant les mat6riaux des dialectes
en question. Certaines conclusions pr6liminaires ont aussi 6t6 publi6es.
Du point de vue m6thodique ces deux enquetes se diffårent entre elles
et visent des buts 16gårement divers, et il semble que ce soient les recherches 6cossaises qui ont le plus de chances d'aboutir rapidement å de
bom r6sultats.
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Une enquete preliminaire projetee par le professeur Dieth et realia&
par ses collaborateurs, a demontre que, malgre les nombreuses influences
de nature nivelante auxquelles sont sujets les patois de nos jours, les possibilites d'obtenir des resultats dans les parties industrialisees de l'Angletorre sont favorables et qu'on petit toujours discerner des domaines clialectaux nettement marques.
La geographie dialectale traitant le vieil anglais est rendue difficile
faute de materiaux primaires contrölables; et les ouvrages qu'on a publiks
å ce sujet n'ont pas ete å meme de don_ner une image definitive des
frontiåres dialectales de l'anglais des temps revolus ni de fournir des
informations exactes sur la diffusion de certains mots ou de phenomånes
linguistiques. De nos jours on a de plus en plus recours aux noms de
lieux et de personnes pour les recherches de la geographie linguistique, et
on peut ainsi arriver å certains resultats et obtenir une base plus solide
pour les enquetes dans le domaine de la geographie linguistique dont
seront l'objet pour la premiåre fois tout les parlera modernes anglais et
ecossais.

Mathias Klintberg. 1847-1932.

Mathias Klintberg och laumålsordboken
Av

HERBERT GUSTAVSON

Samma år som Carl Säve dog, 1876, började en annan ung gotlänning, den då 29-årige fil. kandidaten Mathias Klintberg, prästson
från När, det uppteckningsarbete i grannsocknen Lan, vilket sedan
blev hans livsverk vid sidan av lärargärningen.
Då levde ännu P. A. Säve, som ju var föregångsmannen såsom
skildrare av folkliv, folkminnen och folkspråk på Gotland. Som upptecknare av folkmål verkade Säve givetvis efter andra principer än
dem Klintberg fått lära sig i Uppsala, där då språkhistorien och
1 Om Klintberg se även Lajla Yapp, Mattias Klintberg, (i Sv. Lm. Årsh.
1936) och H. Gustav son, Mattias Klintberg och hans gotländska samlingar (i
Gotländskt Arkiv 1942).
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Jakob Karlsson, Fäiä, lässa(r) på släkå bäi döiän. 1.8. 1906.

fonetiken börjat göra sig gällande. Förhållandet mellan dessa två
starka kulturpersonligheter präglades tidvis av vänskap och samarbete, särskilt när det gällde fornsalens samlingar. Då emellertid
Klintberg anmärkte på den bristande exaktheten beträffande ändelser
m. m. i Säves uppteckningar, vidhöll Säve, att det ej vore så noga med
de nutida ändelserna, blott man kom åt »copia verborum». Klintberg
har själv berättat, att då en hans släkting, konsul Arweson, tog
honom med sig upp till »farbror Säve», för att den unge forskaren
skulle få ta del av hans verk, Säve slog näven i sina folianter och
utbrast: »Detta är Sävarnas egendom!» Klintberg å sin sida sade
rent ut, att han fann broderns, Carl Säves, föreläsningar tråkiga,
medan han i stället berömde Richert. Man förstår, att förhållandet
mellan de två blev en smula kyligt. I sin bok Anteckningar om
Gotland (1909) uttalar han sig dock uppskattande om Säves arbeten
och beklagar, att de icke rönte full förståelse hos saMtidens gutar.
Det blev också Klintberg som efterträdde Säve som föreståndare för
Gotlands Fornsal, vilken syssla han lönlös innehade i nitton år.
Vid sina uppteckningar följde Klintberg att börja med Rietz'
dialektlexikon och kontrollerade de däri befintliga gutaorden, ett
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J. 0. Larsson, Fäiä, gar u sar. 30.8. 1913.

arbete, som dock snart avbröts, då han insåg att en mekanisk utfrågning ej var lämpligaste sättet att få fram hela ordförrådet, utan att
man måste sammanföra orden i grupper kring ett visst ämne och
sålunda söka få fram terminologien kring folkliga arbeten och föreställningar, ja, söka skildra hela det levande folklivet på dess eget
språk. En liten, på sitt sätt banbrytande men efter vad det vill synas
tämligen förbisedd avhandling hade just utkommit. Det var Bodorffs
»Ölands folkmål» (1875), som just hade ordförrådet ordnat i sakliga
grupper, och som därför fick praktisk användning av Klintberg.
Landsmålsarkivet i Uppsala äger det exemplar, som Klintberg använde, med anteckningar av hans hand.
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[Smaräusåj Maskår bindäs bäi maskår.

Sedan han lyckats få ett par synnerligen intelligenta, flitiga och
språksäkra meddelare, Jakob Karlsson, Fie, och J. 0. Larsson, Fie,
vågade han sig på att låta dem överflytta var sitt parti av Svenska
Akademiens ordlista till laumål och erhöll på så sätt en lexikalisk
stomme av de vanligaste orden.
Själv bodde Klintberg om somrarna på Fie gård, där gammalfolken
(»Fäi-far» och »Fäi-mor») enligt hans utsago »endast kunde lauspråket
utan inblandning av några nyheter». Det var emellettid fiefolkets måg,
Jakob Karlsson, född 1857 vid Kauparve men sedermera ingift till en
av fie-»partarna», som kom att lämna det mesta materialet till språksamlingarna. Klintberg lyckades förmå honom att mot någon ersättning skriva brev på laumål och skildra det dagliga livet eller i övrigt
skriva om vad som föll honom in. Ibland uppmanade dock Klintberg
honom att behandla ett visst ämne. Breven genomgingos efter hand
med Karlsson, varvid man diskuterade former och betydelser och
rättade, där så behövdes. Det första brevet är daterat den 2 februari
1889, det sista den 18 december 1929. Däremellan ligger c:a 4000
sidor, mest folio, ledigt skrivna skildringar av livet och de dagliga
bestyren på en bondgård med kreaturen, jorden, fisket, spökerier,
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kloka gubbar, sägner m. m. Men även aktuella händelser i politiken,
kriser, lönsamhet, lagar och förordningar, skiftet och lantmätarna,
diskuteras synnerligen oförbehållsamt och ofta med en drastisk humor.
Dessa »brev» excerperades efter hand av Klintberg, ord och fraser
överflyttades till landsmålsalfabet och utskrevos på oktavblad, liksom
hans egna anteckningsböcker, ett tjugotal och J. 0. Larssons »brev»
(c:a 400 sidor folio). Av de omkring 60000 oktavbladen, som utgöra
stommen till laumålsordboken, äro vid pass hälften excerpt ur Jakob
Karlssons brev. Förhållandet mellan forskare och meddelare var det
bästa till ömsesidig båtnad. Förutom den kontanta ersättning, som
»Fäi-Jakå» fick för breven, hjälpte lektorn honom med affärer i
staden, talade med myndigheter rörande skiftet i Lau, lånade ut
böcker osv.
Då Jakob Karlsson år 1929, på anmodan av Johan Götlind, började
skriva till Landsmålsarkivet i Uppsala och svara på arkivets frågelistor, upphörde praktiskt taget hans korrespondens med Klintberg,
vilket vållade en viss bitterhet hos denne, som ansåg sig sviken av sin
gamle vän och sagesman och ej heller kunde betala så mycket som
arkivet. Jakob Karlsson å sin sida menade, att han ju hade skrivit
om nästan allt vad han visste till Klintberg; det föll sig på sätt och vis
lättare att skriva det på nytt som svar på frågelistor till arkivet än
att hitta på nya ämnen att skriva om till sin ursprunglige uppdragsgivare. För Landsmålsarkivet är det emellertid av stort värde att
under åren 1929-1933, då Karlsson avled, ha fått så många uttömmande svar på frågelistor av en så enastående kunnig och flitig ortsmeddelare. Han skrev under dessa år ej mindre än 3000 kvartosidor
till arkivet. Excerpterna ur dessa utgöra faktiskt huvudmassan av
arkivets gotländska ordregister! Den andre sagesmannen, J. 0. Larsson, fortsatte att skriva till Klintberg och besvarade åt honom även
en del av arkivets frågelistor.
Jämsides med »lexikaliseringen» fortsattes uppteckningarna i Lau
och När. För att illustrera skildringarna ur folklivet började Klintberg i början på detta århundrade ta kameran till hjälp. Alla gårdar i
Lau och många i När fotograferades, vidare togs bilder av arbeten
såsom fiske, sådd, skörd, linodling, husbygge, smide, redskap, fordon,
bröllop, lekar m. m. Plåtarna uppgå till omkring 1300, varav Nordiska Museet nyligen tagit kopior, samtidigt som Landsmålsarkivet
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lät kopiera över trehundra sådana av särskilt intresse. Klintbergs
egna kopior finnas bland hans samlingar i Länsarkivet i Visby och
tillhöra liksom dessa Sällskapet för gotländsk forskning.
När Klintberg började fotografera fanns ännu åtskilliga gamla
byggnader kvar, som sedan rivits. Agtak lades fortfarande; sådana
»häusatingar» har han skildrat i ord och bild. Sista aglasset från Lansmyr finns förevigat, draget av oxar. »Lambgiftar» funnos ännu här
och där; från år 1903 har han bilder av »Smiss lambgift» ännu i gott
skick, nio år senare visar fotot samma »gift» förfallen. Fotografierna
använde han vid utfrågning hos sagesmännen och fick då ofta genuina
och upplysande kommentarer till bilderna.
Han samlade även föremål som kunde illustrera allmogekulturen,
såsom fiskredskap, seldon, jordbruksredskap, snickar- och skomakarverktyg (»skomakar Alfvegrens disk»), spinn- och vävdon m. m. Det
var ett par hundra föremål, som under hans sista år fördes från Lau
till Visby, där de ytterst provisoriskt fingo inhysas i det Gotlands
Fornvänner tillhöriga s.k. Holstska huset vid Strandgatan, där även
hans stora petrifikatsamling, ordnad av lektor C.-A. Cantell, förvaras
i väntan på att Fornsalen skall få större utrymmen.
I samband med den lexikaliska excerperingen på oktavblad lade
han också upp ett antal monografier på blad i samma format, över
jordbruk, vagnar, selar, kvarn, såg, fiske, bak, brygd, maträtter,
smide m. m., alltså uppställda efter ordförrådet inom varje område.
Men även beskrivande monografier i större format över folkliga arbeten påbörjade han. Sådana äro: Husbygge, Trodaklauning (att klyva
gärdsle), Släkå (havstång till gödsling). Den största av dessa är
beskrivningen över fångstredskap och deras tillverkning, renskriven
på 170 sidor i en stor foliant med bästa papper. Fågelsnaror, strömminggarn, ryssjor, flundrenät, isnot m. m. finnas här noggrant beskrivna med instruktiva teckningar som i detalj visa t.ex. de olika
knutarnas bindning i garn och nät, allt med text på laumål. Eftersom
han åtnjutit anslag ur fonden Lars Hiertas minne lämnade han som
vederlag en avskrift ur denna foliant till Nordiska Museet, dit han
också lämnat en del fotografier.
Även teckningar och beskrivningar av andra redskap och av gårdar
i Lau har han utfört.
För skrock och annan folktro hade han ej direkt sinne. Med sin
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rationalistiska läggning fann han det ej tilltalande att syssla med
sådant. »Jag tror inte på sånt själv, och därför tycker jag att det är
otrevligt», förklarade han en gång. Jakob Karlsson har dock åtskilligt
av både sägner och folktro i sina »brev», man får t. ex. följa ett spökeri
från begynnelsen till slutet.
Under senare år specialiserade sig Klintberg på gotländska växtnamn, ehuru han ej förut sysslat med botanik. Då någon tryckt
litteratur härom efter Linrik ej fanns, var det att börja från början.
För detta ändamål besökte han förutom Lau och När även Gothem,
Norrlanda, Hablingbo, Näs och Vamlingbo. Det gällde för honom att
ej blott få reda på själva namnen utan också växternas användning
såsom till virke, färgning, föda och medicin. För detta ändamål
anlade han ett stort herbarium, så att han kunde visa folket i stugan
hur växten såg ut, även om något levande exemplar ej fanns att få.
För att illustrera hans mödor i fältarbetet kan följande utdrag ur
hans stora växtnamnsfoliant (nr 111, s. 263) anföras:
»Heinnungsblåmetar (Herminiurn Monorchis L.). Friggäs baitning 19 3/7
23. M.K. — Linné Gothl. R. s. 237: Monorchis, Desmans-Blomma, af
Rotens form och Blommans lucht. — Fl. Suec. n:o 810: Ophrys (Monorchis) Däsmanslmopp. Äfven benämnd Herminium radice globosa i
Fl. Suec.; kallas af »Roslagis Honungsblomma». — I Gothl. R. s. 238
kallas Trifoliurn Honungs-Blomster och likaså Trifoliurn (pratense) i
Fl. Suec. N:o 666.
Då nu i denna trakt och i långliga tider med Dässmansknupp afsetts
Museari botryoides, och Trifoliurn pratense kallats Klövar, så gällde det
att utröna, om namnet Hånningsblåmrnå eller -blåmstar ännu var i bruk
och hvilken växt därmed afsågs. På den mycket länge och ofta till olika
personer i När framställda frågan om detta växtnamn erhölls endast
nekande svar, och till sist hade jag alldeles uppgifvit hoppet om att
någonstädes i pastoratet återfinna detta namn, då ändtligen en af socknens äldste hemmansägare Johan Jönsson, Friggäs, bestämdt förklarade
sig känna både namnet och växten, hvilken sades ha varit mycket allmän
i hans ungdom och i närheten af hans hem, men som nu, oaktadt flitiga
efterforskningar, icke stod att påträffa. Emellertid erhöll jag af Jönsson
följande beskrivning:
'F1årmungsblåmstar, a läiti blåmmå, täu tum haug me a gäul blåmmå.
sås= a läit aks pa stammän u så surn jaust gäult fråi runt i kring stammän, luktar sum dän fäinästä hånnung, vaksar i sank mark pa sanchnyldå,
hältn jär stam u hältn jär aks, glångäs i jäuni'. 12/9 21.
Af denna ganska upplysande beskrifning drog apotekaren Hamner den
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slutsatsen, att här måste vara frågan om Herminium Monorchis, och
sände ett pressadt exemplar däraf från Stockholm i och för identifiering.
Jo, det var den rätta sorten, men att upptäcka ett enda exemplar på de
gamla fyndorterna vid Friggäs, tycktes höra till omöjligheterna.
Detta ansåg Jönsson bero på de ganska grundliga torrläggningsarbeten,
som på senare tiden utförts i närheten, och höll före, att den lilla plantan,
som vill ha fuktig mark, icke tålt förändringen, utan rent af dött ut.
Denna förklaring lät just icke uppmuntrande, men i tanke att den för
Gotland ovanligt rika nederbörden under vårmånaderna innevarande
år möjligen kunde utöfva någon verkan äfven på Herminiurn, beslöt jag
att under Jönssons ledning ännu en gång göra ett försök och infann mig
därför vid Friggäs för att i sällskap med Jönsson begifva mig ut på upptäcktsfärd. Det lyckades mycket snart att påträffa en massa exemplar af
det lilla doftande honungsblomstret, och därmed får jag väl anse denna
fråga, som förorsakat mig många, långa marscher och mycket tidsspillan,
vara löst, äfven om resultatet i afseende på de tre i detta sammanhang
nämnda växtnamnen icke öfverensstämmer med den af Linné omtalade
terminologien för år 1741.»

Samtidigt som han efterfrågade växtnamn i olika socknar sammanförde han ur sagesmännens brev och sina egna äldre uppteckningar
allt material om växter, ja, praktiskt taget alla exempel, där växtnamnet förekom, alla sammansättningar med för- och efterled. Men
ej blott själva namnen utan även växtdelar, såsom bark, löv osv.
togs med för att belysa användningen, ja, produkter såsom hö fingo
sina kapitel. Härvid kom naturligtvis kulturväxterna att intaga stort
utrymme, de användbara trädslagen, björk, ek, ask m.fl. fingo var
sitt digra kapitel. Sålunda upptar aik och aikä (eke) med sammansättningar 19 sidor folio i det sista manuskriptet, björk och björke
ej mindre än 30 sidor. På så sätt svällde det slutliga manuskriptet ut
till inemot 2000 sidor folio.
Samtidigt med växtnamnsarbetet samlade han även fågelnamn
och skaffade sig fördenskull en vacker samling uppstoppade fåglar.
Även namn på andra vilda djur sammanfördes, såsom på fiskar och
insekter; för sistnämnda ändamål skaffade han sig en insektsamling.
Under arbetet med växt- och djurnamn hade det egentliga ordboksarbetet kommit i skymundan. Vid sin död hade han ej hunnit fullständigt excerpera alla Jakob Karlssons brev; därav återsod ca 1000
sidor jämte något hundratal av J. 0. Larssons.
För att rådgöra med ett par yngre forskare om ljudbeteckningen
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för laumålet och för att på grundval av Lundells typordlista utarbeta
en särskild sådan för Gotland tog Klintberg sommaren 1918 initiativet
till en liten konferens i Lau. Under några sköna sommardagar sammanträffade hos Klintberg Nils Carlsson och undertecknad, som nyss
börjat göra uppteckningar itv gutamål. Det blev intressanta och
givande diskussioner varvid Klintbergs stora erfarenhet och Nils
Carlssons lärdom och geniala språksinne på ett förträffligt sätt kompletterade varandra, allt mycket lärorikt för mig såsom nybörjare i
dialektuppteckning, ehuru visserligen sedan skoltiden lärjunge till
»Masse» själv.
Med Herman Geijer och Landsmålsarkivet i Uppsala kom han ungefär samtidigt i förbindelse. Den undersökning av Gotlands folkmål,
som i samråd med Klintberg beslutades 1918, kom genom Nils Carlssons frånfälle samma höst i farozonen. En ny konferens kom därför
till stånd i juni 1919 i Visby mellan Klintberg, Herman Geijer och
Elias Wess6n, till vilken även Nils Tiberg och undertecknad inbjödos.
Det av Klintberg stiftade Sällskapet för gotländsk forskning skulle
det året för första gången utdela anslag åt forskare, och han önskade,
att hela summan skulle gå till den dialekttopografiska undersökningen
på ön. Vid samma tillfälle fick Geijer också möjlighet att sätta sig in
något i »Masses» samlingar, och göra en provisorisk förteckning däröver. Från och med arbetsåret 1918 omnämnas också Klintbergs
arbeten i Landsmålsarkivets årsredogörelser i denna tidskrift. En
livlig korrespondens utvecklade sig under de närmaste tio åren mellan
Geijer och Klintberg. Huvudsakligen gällde denna växtnamnen, som
både Geijer, Hesselman och Rutger Sernander önskade att han måtte
publicera, något som dock blev omöjligt på grund av manuskriptets
ansvällning. Men även ordboksarbetet vidröres. Den 2 augusti 1919
skriver han till Geijer:
»Jag har talat med mina två förnämsta medhjälpare här ute, Jakob
Karlsson och J. 0. Larsson och föreslagit, att vi alla tre skulle gå i
kompani och gemensamt arbeta på en ordbok öfver Laumålet. Det
skulle gå så till, att jag gjorde ett utkast efter mina källor och så
skulle vi två och två eller alla tre på en gång läsa igenom skriften och
dryfta frågorna samt göra tillägg och ändringar efter behof.»
I åttioårsåldern drabbades han av en lindrig hjärnblödning, som
gjorde det svårare för honom att arbeta, särskilt som hans förut
7 — 568223 Svenska Landsmål 1957
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utomordentligt prydliga handstil avsevärt försämrades. Heroiskt
kämpade han dock mot ålderssvagheterna och fortsatte oförtrutet
att skriva på sina manuskript om djur och växtnamn. Att fortsätta
beskrivningen av fångstredskapen i den stora boken med det dyrbara
papperet vågade han sig dock ej på.
Tanken på hans samlingars öde efter hans död sysselsatte honom
givetvis. Den 8 mars 1928 skriver Geijer, som önskade att språksamlingarna måtte hamna i Landsmålsarkivet: »Du vet av gammalt
hur stor vikt ej blott jag utan vi alla i Uppsala och många andra fäst
vid att Dina Gotlandssamlingar skulle kunna en gång förenas med
det material, som samlats och samlas här». Samtidigt ber han Klintberg att få låna en del av de små monografierna på oktavblad och
framkastar tanken på att efter hand lösa in del efter del av samlingarna. Arkivet fick också för frågelistan om smide låna Klintbergs
ordsamling i detta ämne med goda bilder, vilket allt kom till användning i listan.
Frågan om inlösen av samlingarna hade emellertid redan vid denna
tidpunkt funnit sin lösning på annat sätt. Vid årsskiftet 1927-28 tillfrågades Klintberg av Nils Lithberg och Henrik Munthe, om han
ville sälja alla sina samlingar, även petrifikaterna, för 20000 kronor,
vilket han besvarade jakande. Ett upprop till insamling utfärdades i
mars 1928 av Gotlands gille i Stockholm, Gotlands gille i Göteborg,
Gotlands nation i Uppsala och föreningen Gotländska studenter i
Stockholm, sällskapet D.B.V. i Visby och föreningen Gotlands Fornvänner i Visby. Till insamlingen, som så småningom ledde till önskat
resultat, hade det av Klintberg stiftade Sällskapet för gotländsk
forskning bidragit med sin biblioteks- och museifond, 5500 kronor.
Vid samlingarnas inlösen bestämdes, att de skulle tillhöra Sällskapet för Gotländsk forskning i Visby och förvaras på lämplig lokal i
Visby, dock skulle »utlåning på viss tid kunna äga rum till andra
vetenskapliga organisationer på andra håll i landet».
Klintberg måste vid denna tid på grund av fastighetens försäljning
flytta från den gamla, delvis medeltida visbygård, som tillhört hans
mors släkt, Agrell.1 Eftersom det i den nya bostaden icke fanns plats
1 Se: G. Svahnström, Agrellska huset i Visby (Gotlänskt Arkiv 1946, s. 48

ff.)
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för alla samlingarna, måste redan då en del överföras till Arkivdepån
(nuv. Länsarkivet). I samband därmed fick undertecknad i uppdrag
av Sällskapet för gotländsk forskning att i samråd med Klintberg
uppgöra en fullständig förteckning över de språkliga samlingarna,
vilket skedde i augusti 1929. Efter Klintbergs död 1932 överflyttades
de alla efter hand till arkivdepån.
Geijer var angelägen om att få låna upp en del av samlingarna till
Landsmålsarkivet redan då, men då det dels visade sig att inom styrelsen för Sällskapet fanns ett visst motstånd mot deposition eller långlån till annan ort, dels föll sig svårt för Landsmålsarkivet att skaffa
medel till bearbetning, förföll saken tills vidare. År 1936 gjorde
undertecknad en ny framstöt om saken, men medel saknades fortfarande. Först 1950 beslöts, att Klintbergs språkliga samlingar skulle
lånas upp till Landsmålsarkivet för att bearbetas av undertecknad.
Det väldiga material, som rymmes i dessa samlingar, kan givetvis
lämna stoff till en mängd såväl språkliga som etnologiska arbeten.
Ehuru ordboksarbetet varit en huvudsak för Klintberg hade han
dock genom sina monografier och förarbetena därtill visat vägen för
bearbetning i andra former än den rent lexikaliska. Föredömlig i detta
avseende är hans år 1914 utgivna, rikt illustrerade arbete »Spridda
drag ur den gotländska allmogens lif. 1. Höskörden. 2. Tjära och
tjärbränning». På samma sätt skulle kunna skildras växterna och
deras användning, åkerbruket, fisket, gård och hus, livets och årets
högtider osv. Men härtill skulle fordras ett intimt samarbete av en
etnolog och en språkman, för vilket åtminstone för närvarande förutsättningar saknas. Åke Campbell var mycket intresserad av ett sådant
samarbete i fråga om det Klintbergska materialet, men hans tid, som
tyvärr blev alltför kort, räckte ej till för sådant medan han levde.
Arbetet med laumålsordboken har alltså ånyo blivit huvudsaken.
Härtill finns ett överflödande material av ord och fraser, det gäller
bara att sovra och välja bland de 60000 oktavlapparna. Större delen
av Jakob Karlssons och J. 0. Larssons »brev» och sina egna anteckningsböcker hann Klintberg själv med att excerpera. Vad som återstod, var omkring 1000 foliosidor ur J. Karlssons brev och ett par
hundra ur J. 0. Larssons m. m., vilket nu excerperats på Landsmålsarkivet av undertecknad, varefter utredigeringen börjats.
Klintberg excerperade ju rubb och stubb av ordförrådet i breven,
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alltså även rent rikssvenska och främmande, kamerala politiska och
tekniska ord, såsom accent, acceptera, acetylen, ackompanjemang,
addition, adels-stånd, adjutant m. m. Sådana måste ju utmönstras,
liksom en del sammansättningar av främmande, men allmänt brukade
ord såsom affär, auktion o. d.
Alla primäruppteckningarna liksom sagesmännens brev äro skrivna
med helt grov beteckning, dock använder Klintberg typen g (ex.
läggä, 'länge'), och Jakob Karlsson använder längdstreck i t. ex.
ar, 'år', gubä osv. På excerptbladen i oktav har dock Klintberg överflyttat orden och fraserna till landsmålsalfabet, vilket han lärt sig
av Adolf Noreen år 1878, då denne besökte Gotland för att bl. a.
undersöka fårömålet, som han sedan beskrev i Sv. Lm. I. 8. Det
blev alltså i stort sett Noreens beteckning för fårömålet, som kom att
tillämpas även på laumålet, ehuru visserligen Noreen själv besökte
Lau och hörde på någon sagesman. Diftongen ur gammalt ö tecknas
av Noreen i »Fårömålets ljudlära» ay, av Klintberg au, (baud 'bod')
medan vi numera skriva oy, diftongen ur äldre i tecknas at, ex. dika
, numera skriver vi dceaka. I sin avhandling »Laumålets kvantitet
och aksent» (Sv. Lm. VI:1, 1885), skriver han dock deika, liksom
Mus 'hus'.
Ett ljud som både Noreen och Klintberg råkat få alldeles felaktigt
tecken för, är sje-ljudet, vilket båda skriva med typen j, som ju betecknar sydsvenskt bakre sje-ljud, medan det på Gotlands landsbygd
är ett främre ljud, snarast;. Anledningen till detta typval förklarar
Klintberg i brev till Geijer (14/4 1921): »Vid undersökningen af gutamålet var det tyvärr Visby-dialekten, som blef den härskande med
sitt f-ljud, som icke finnes på landet, och en del andra egenheter.
Saken är den, att försökskaninerna eller sagesmännen voro studenter,
som gått vid Visby läroverk och där inhämtat stadens uttal».
Noreen skriver dock 1878 (MS nr 72 i Klintbergs saml.) beträffande
Laumålet: »5 bildat längre fram, således i prwpalatalt läge, ex. j'au
(men även oau)», vilket man tycker borde förmått honom att välja
en annan beteckning för detta ljud.
Lundell, som i »Det svenska landsmålsalfabetet» (1879) säger att
»j' är det allmänna f-ljudet ... på Gotland och Öland ...» anlitade
särskilt visbybon Torbern Fegrfflus (»Figge»), naturvetare men mycket
aktiv medlem av Gotlands landsmålsförening, som sagesman.
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Vid utskrivning av ordboksmanuskriptet måste således vissa justeringar göras i avseende på ljudbeteckningen. Vad däremot exemplen,
fraserna, angår, så torde det vara enklast — och i tryck billigast! —
att återgå till den grova beteckning, varmed de upptecknats. Så har
Klintberg själv gjort i växtnamnsoidboken och i de övriga utskrivna
monografierna. En fras som: um de var tau sarkar, sa dailt dt gardn
mit t tett kan ju lika gärna skrivas: um de var kiu sårkar, så dailt di
gardn, (ev. gärdn) mitt i täu. I andra fall kan ju avvikelserna bli större.
Framför allt blir ju diftongen av äldre ö (au, ey) obetecknad, men
Klintberg själv har i många fall skrivit o eller t.o.m. o i fonetisk text,
t. ex. bonde jämte baunde,, liksom trodar (och traudar) 'gärdslestänger'.
Det exempel, som på oktavexcerpten skrives: de var en snalar bonde u
sa en basman, som hatt Tasn, sum klaued trodar en dag återgår på
följande text i Jakob Karlssons brev nr 198, s. 3, vartill givetvis
hänvisas på excerptbladet: De var en snålar bond,ä, u så en Båsman,
sum hait Ta,sn, sum klauäd trodar en dag. I denna text har Klintberg
med blåpenna strukit e i en, ty denna vokal faller bort i var n 'var en'
och så n 'så en', men dessa strykningar ha tydligen skett efter excerperingen, ty på excerptbladet står en, dock med frågetecken under e.
Vid utskrivningen kan man följa Jakob Karlsons text med ersättande
av längdstrecken under konsonanter med dubbelkons. (Tassn,) och
borttagande av dem under vokaler (snålar); möjligen kunde man dock
skriva böndä, för att markera det långa o-ljudet, vilket i uttalet motsvaras av diftong. Till Klintbergs ändringar var n för var en o. s. v. bör
man också ta hänsyn.
Under det halvsekel, som han höll på att uppteckna, ägde faktiskt
vissa ljudförändringar rum, särskilt märkbara hos de yngsta diftongerna e ur forngutn. å och oz:ur inlånat ö. Forngutn. sep 'säd'
motsvarades alltså att döma av Klintbergs uppteckningar åtminstone
hos äldre personer av sed liksom ännu i dag på sydligaste Gotland.'
Men den diftongering som länge förekommit i nordligare socknar2 spred
sig så småningom även till Lau. Noreen iakttog den 1878 på Fårö;
han skriver h41, 'häl' osv. (Fåröm. ljudl. § 139), liksom han i MS 72
hos Klintberg skriver e i Lau (tqtar, 'tät'). Klintberg skriver emeller1 Gustavson,

Gutamålet I, s. 77 ff.
Enligt Jöran Wallin, som Noreen Fåröm. § 139 citerar, sade skolpojkarna
i Visby meja mater. i st.f. mea mater.
2
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tid konsekvent e både på sina excerptblad och i sin avhandling (sed,
hel). Att han iakttagit diftongeringen åtminstone i vissa ställningar,
visar skrivningen må 'med' (adv.) i Spridda drag etc., s. 5, där det
även står näst 'nästa' och sletkalar 'slåtterkarlar'. Sagesmännen
skriva också konsekvent e. Detta må vara en inadekvat beteckning
enligt nutida uttal, men ur redaktionell och typografisk synpunkt
är det en stor fördel. Fonetiska detaljer få givetvis diskuteras i ett
kommande förord.
Långt ö-ljud, som blott förekommer i relativt sena lånord, eftersom
i forngutn. o övergått till y, såsom bröd (äldre gutn. braud), död (ä.
gutn. daud), motsvaras på sydligaste Gotland av rent o, åtminstone
hos äldre personer, eljest av ok, sy el. dyl. (dokc/), Gutam. I, s. 194 ff.
Noreen Fåröm. § 142 skriver ey. I sin avhandling skriver Klintberg
dodn, 'döden', liksom han på excerptbladen konsekvent skriver Mom
kolna etc. I sin ovannämnda bok Spridda drag etc skriver han dock
s. 9: »Brö' uttalas med slutet ö (o) och på grund af gutamas fallenhet
för diftongering med svagt efterslag af i, som blir mera märkbart
framför vokal. Beteckningen bröi-ä ('brödet') torde därför bäst återge
uttalet.»
Ett annat ljud, som säkerligen hos de äldre var ren vokal, då
Klintberg började sitt uppteckningsarbete, är u ur forngutn. u i kort
stavelse, t. ex. bur 'borr', hul 'hål'. Så har det ännu i mannaminne
uttalats på nordöstra Gotland (Gutam. I, s. 100 ff.). Men Noreen
har från Lau 1878 antecknat »yu ex. gyuc/». Det allmänna uttalet torde
numera över Gotland vara pli, yut el. dyl. Klintberg skriver konsekvent
bur, hul, vilket i sagesmännens MS motsvaras av bur, hul, med eller
utan längdstreck under. Även i detta fall står den grova beteckningen
och Klintbergs fonetiska skrift så nära varandra, att den ena utan
att vålla missförstånd kan ersätta den andra.
Vad slutligen gäller de rikliga fraserna på de ca 60000 excerptbladen i oktav, många alldeles fullskrivna med exempel, så härröra de
ur de ovan omtalade tre källorna: 1) ur Klintbergs egna anteckningsböcker, ca 13000 blad; 2) ur J. 0. Larssons »brev», ca 8500 blad,
och 3) ur J. Karlssons »brev» ca 38500 blad — alltså det övervägande
flertalet. Härtill komma av undertecknad ur alla tre källorna fortsättningsvis gjorda excerpt, tillsammans ca 20000 blad 16:o, alla som
regel med en eller flera fraser. Ett par exempel: pronominet annan
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upptar 50 blad av Klintbergs excerpt, jämte ett antal i 16:o. Fraserna
torde uppgå till omkring 300, varav jag utvalt 75, som synts mig
representativa. Pronominet (och artikeln) den omfattar 125 blad
oktav jämte ett antal i 16:o, häri ej inräknade den andre, den där,
den ene, den här. Fraserna äro över 500, varaV jag utvalt 175, alltså
tredjedelen.
Någon kan möjligen undra, om de fraser, som äro hämtade ur
sagesmännens »brev», verkligen äro representativa för det talade
språket. En intelligent man som Jakob Karlsson läste ju rätt mycket,
både geografiska skildringar och skönlitteratur, som han lånade av
Klintberg eller i sockenbiblioteket, samt givetvis ortstidningarna.
Faktum är dock, att han skapat sin egen stil, som står mycket nära
det talade språket. Han hade mycket lätt för att utan hämningar
överflytta sina tankar direkt till papperet. Klintberg hade ju också
uppmanat honom att skriva vad som föll honom in och endast då
och då med varsam hand pekat på lämpliga ämnen. Brevformen
medger också en ledigare stil än t. ex. svar på frågelistor och andra
redogörelser.
Den nära personliga kontakten mellan Klintberg, som alltid talade
rent laumål, då han befann sig där eller annars träffade någon laubo,
var av stor betydelse för framställningens ogenerade form. Genom
sitt hurtiga, livfulla och rättframma sätt och sin humor blev han
uppskattad av sina »lauboar», på samma gång han genom sin starka
auktoritativa personlighet blev respekterad. Att han trots sitt i grunden hetsiga temperament dock kunde visa stort tålamod när det
gällde sådant, som kunde befordra hans forskning, visar hans förmåga
att få sådana män som Jakob Karlsson att under många decennier
framhärda med det författarskap i brevform, som utgör den huvudsakliga källan till såväl folklivsskildringarna som laumålsordboken.
R6um
Mathias Klintberg et son travail lexicographigue dans la paroisse de Lau
en Gotland par HERBERT GIISTAVSON, Uppsala.

En landsmålsdikt 1752
Utgiven av MAGNUS VON PLÅTEN
Med språkliga anmärkningar av MÅNNE ERIKSSON
Efterföljande dikt avtrycks som ett tillägg till Bengt Hesselmans
utgåva av »Bröllopsdikter på dialekt från 1600- och 1700-talen»
(1937). Den har påträffats i en kapsel Vitterhet i den stora Sjöholmssamlingen i Riksarkivet.
De biografiska data, som kan utläsas ur skriften, kan alla bekräftas, främst med hjälp av G. Hellströms herdaminne för Stockholms stad (1951 s. 337). Samuel Diurman gifte sig i Stockholm
den 15 dec. 1752 med Christina Nordlind.1 Brudgummen, magister
i Uppsala 1746, blev komminister i Klara i maj 1752; det var den
nya beställning, som gav honom möjlighet att 'föda' sin hustru som
det heter i dikten. Den adertonåriga bruden var dotter till sedermera assessorn i Kammarrevisionen Johan Nordlind. Bröllopspoetens förhoppningar om att äktenskapet skulle bli ett »grönskand
Sederträ» gick i uppfyllelse; fru Diurman blev med tiden mor till
tio barn. Hennes man slutade som kyrkoherde i Björksta, fick prosts
titel och dog 1784. Själv avled hon 1795.
Brudgummen var prästson från Västerås och bruden var född i
Gudmundrå. Bröllopsdikten är emellertid skriven varken på västmanländska eller ångermanländska utan på uppländska. Det är en
Stockholmsvän till brudparet, som hyllar dem på sitt eget språk.
Granskar man utgåvan av bröllopsskrifter på dialekt, finner man ett
påfallande stort antal av just Stockholmspoem från 1740- och 1750talen, författade på de mål som talades i trakten, sörmländska och
uppländska. Ett litterärt utnyttjande av folkmålet har vid denna
tid varit vanligt i huvudstaden. Man är nog inte för djärv, om man
1 När nästföljande år i rubriken kallas det »kluta åre», anspelar detta på att
1752 var skottår.
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sätter detta intresse i förbindelse med Argusredaktören och satirikern Olof Dalins lysande pastischkonst, låt vara att Dalin inte
har skrivit på landsmål i egentlig mening.
Vem bröllopsskalden har varit, vet vi inte. Hans signatur är en
bondsk pseudonym av det slag, som möter överallt i dialektpoemen;
det vore förgäves att efterspana någon Jan Jansson i Mellangården.
Han har varit en god poet. Det är ett krävande metriskt schema
med imimmade alexandriner, som han har satt sig före, men han
skiljer sig med heder från sitt åtagande. Tonen är den i dessa dikter
gängse: den är skämtsam — med missuppfattade utländska ord
som komiska replipunkter — och smått vanvördig. Skalden, förklädd till enkel man, har begagnat tillfället att rättframt säga sin
mening i en fråga, som kanske var en smula brännbar. Diskussionen i dikten förs mellan »prostfar», äldre generationers talesman,
och poeten. Prosten är oroad över att hans unga kollegas fru inte
är prästdotter. En präst skall gifta sig inom sitt stånd, konservera
företrädarens änka eller dotter. Jan Jansson hävdar, att den som
själv kan försörja sin hustru har rätt att följa sitt hjärtas val.
Den synpunkten skulle knappast någon ha vågat framföra femtio
år tidigare. Sextonhundratalet fördömde kärleken som känsla; genom
den talade lustan, ogudaktig i sig och förvillande omdömet. Det var
inte blott klokast utan också etiskt riktigast att låta förnuftet vägleda sig vid äktenskapsvalet. Först sjuttonhundratalet bröt en lans
för känslan. Enligt Jan Jansson är inklinationspartiet moraliskt överlägset resonemangsäktenskapet; han finner det skamligt att gifta
sig med ekonomiska biavsikter. Det är i själva verket en djupgående omvälvning i vår sedehistoria, som här speglas i en skärva.

Når hä äntli skiedde, som längi ha wari omtalt, / At / Kapplan wö Sant Clara i Ståeklåni, dän / sprängläla, boksynta, Högwöliga å bålt Magistrierti Magistern, I Härr SAM= DIMMAN, i
Lätte jen tåf sina Ämbes bröer läsa / bruwixlä öfver sägg / å /
Sän fästmö, / Dän dygdfulla, snutfagra, Såcker dimant- I skinande
å utbasa finurlia Kumsarjö- / dåttra, Jåmfru KIERSTI NORD LINDH i
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Å di mä jen hoper storfålk, Kavlerare å I granna Madammor,
pläga säg å kalasa, I juståmänt tije dar för Julhälga, näst / för hä
kårta åre; Wa Jan Jansson / ti mellangåln sta, å wräkte ur säg i
dä här, såm han sänn levrera i te bruparä, bäst som dä ara /
bröllops folki hölt på å i kuntämplamäntera. I
Ja plä fäll intä bruka, te föra sqwaller kring,
Äll nånsin ha dän sjuka, te hämnas på nån ting;
Män nu it ja förtrjeta; däfföre ska å ja
Lät wårat brufålk wjeta hwa mäg pa88jera ha.
Når Prostfar wån fick höra, dä hä fullt alfwar wa,
dä ni skull bröllop giöra, så san: Ska prästin sta,
Å säg jen hustru taga, hwars far int ä nån präst:
För dåm, som bruka kraga, ä präste flickor bäst.
Wastri! hwa ja wart willer, når ja dä höra fick,
För såna galna griller mäg starkt i magen gick.
Hur kan ni täcke säija, sa ja, män kära far,
Sku prästen justmänt wäija, hwöm han te hustra tar?
Skä han då bi den jända, som ätter reglor ska
Sen håg på flikkjor wända, når han ska maka ha?
Jen präst, sa han, bör sökja säg opp jen prästenaö,
Äll än.kjans wälstånd ökja; då får han lättast brö.
Men hör hwa ja då swara; Ska prästen, sa ja, då
så ynklin alti wara, så han int brö kan få,
Ärn han int wöll säg giffta, mä den som föa'n kan?
Dän som ha hjonlag stiffta, ha tänki anles han.
Int står hä så i Lagin, at prästeänkjan ska
Tåf prästin blifva tagin, äll dåttra hånom ha.
Når han kan ha säg föa, så får han ha fritt wal,
Int ha den skam å möa te bli för föan fal.
Män håll, sa han, jon flikkja, som tar te man jen präst,
bör säg wist anles skickja, än di nu brukar måst;
Ho wara ska hjelt sedi, Gudfrukti, ärbart klädd,
Från fjås å högfäl ledi, å för alt wärslit rädd,
Int fåfängt dagin nöta mä syn.dit tissfördrif,
Män wäl sätt hushåll skjöta, å sjölf om köke si;
Därwö ä prästmör wända ifrån dä di wa små,
Män mästdels plä dä hända, at ara int ä så.
Nock ha ja nu fått höra, swart jän; Om kära mor
Kan jer alt tåcki göra, så ä jer lycka stor;
Män alt hwa ni parlera, om hwa jen prästmö kan,
Fa kan å många fljera, däfför ä ja jer man.
Tror ni, at jendast präster kan rätt fö barna opp,

EN LANDSMÅLSDIKT

1752

Å at di justmänt fäster alt gått i flickjans kropp?
Ho kan läll bli jen toka, å int lät säga säg;
Betänk at hönor kloka åg wärpa winda ägg.
Ja, ja, sa han, dä riktut, män hör än någi mjer,
Som å ä mycki wiktut, når man rätt därpå sj er:
Ti dänna swåra tiden bör prästin laga så.
At hustra hans blir liden hwar ho hälst komma må.
För hä giör alt för mycki te prästens inkomst hä,
Att hustrun står i tycki hos dåm ho omgås mä;
Å wist måst dän som wari ti husa hos jen präst
Mjer än nån an ärfari den lefnas arten bäst.
Härpå swart ja; Jen flickja, som ä opfostra rätt,
Ho kan säg alti skickja på jett tilbörli sätt;
Män hwarfrån ha ni tagi, at prästens hustra bör
Int löfva på dä lagi, som ara mänskjor gjör?
Bå ho å alla ara bör ha den relijon
Te alti höflin wara så wäl mot backstu hjon,
Som mäktuga å rikja, hwöm hälst dä wara må,
Å int på gillen fikja te främsta rummä få.
Nu årk ja int mjer höra hwa ni för lära har;
dämä gick ja på döra, å sa: farwäl kjär far:
Nå dä wa just jen toker, som talt på tåcki sätt,
Män ja tykt ja wa kloker. Säij had ja intä rätt?
Herr Brukum, ni ha ljeta jer åpp jen såan bru,
så man kan näppli wjeta, hvor makin finnas sku;
Å däfför wa ja trygger te säija hwa ja sa;
den wist på Hällbärg bygger, som så go grund kan ha.
För ni, på jeran sia, ä jen beraflun man,
Som kummi jer så wia, så ni jer föa kan,
Å mä risun snart wänta, jen såan tjenst te få
Som jer bå högre ränta å tittel skaffa må.
Dän som ä miritiera för skicklinhet å flit,
Blir alti mjer extmera å hållen i credit,
Än dän som uta möa, arbjetsamhet å swett
Har lägenhet å f öa, som ara honom gett.
Nog kan man hä lätt finna, dä ni som ä jen kär
Som kan jer sjölfwer winna alt hwa ni hälst begär,
Behöfde intä wälja, för föan skull jen bru,
Å jeran frihet sälja, når ni jer giffta sku;
Män följa jerat tycki; För hur hä wara må,
Så giör hä alt för mycki, når kärleka får rå;
Ty når man mjer håg wänder på föan än person,
Hä å wist snarli händer, dä smjeka slår ta/ton.
Wöll man nu åg besinna hwa ni förn bru ha fått,
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Så kan man lättli finna, dä ni int wilse gått,
Män träffa just te prikkja jen täck å dygdu mö,
Jen ärbar snäller flikkja; Jen lilja hwit å rö;
Jen höflighetas moder. Jen rätt Gufrukti själ,
Ti alt sätt wäsen goder, å ti all slögd full läl,
Jen gla å go wärdirma, å jen förnöylin gäst,
Ti kårthet sagt: Jen qwirma, just skapa åt jen präst.
Däfför wöll ja å ända mett sqwaller nu härmä;
Å mäg te hädder wända, som Bru å Brukum ä.
Jer önskjas myckin lyckja ti hwa ni tar jer för,
Skälm om ja ska förtykkja, når ja jer wälgång hör;
Gu låt jer löfva samman ti fre å myckin ro.
Mä storan lust å gamman, så ni i jerat bo
Jer dar må gläysamt nöta, ä nättra såfva tryggt,
Int någin sorg jer möta, äll hända jer nå styggt.
Kårtt sagt: Gu hädder gifve alt hwa jer gagnlit ä!
Jert äktenskap likt blifve, jett grönskand Sederträ,
däss frukter blifve skjöna, å lika stammen sän!
Sist läte Gu jer röna jen ewi frögd! amän!!!

Anmärkningar
Den här återgivna bröllopsdikten DIURMAN/NORDLINDR från 1752 är
skriven på ett rätt utjämnat mälardalsmål, som inte gör det möjligt att närmare bestämma dess hemort. Det är mycket möjligt att utgivaren har rätt
när han antar, att en stockholmsvän till brudparet författat dikten; dock
är det knappast stadsmål från Stockholm vi ha att göra med. Det finns
nog flera exempel på infödda stockholmare, som diktat på landsmål, t. ex.
G. J. Törnqvist-Adelcrantz (stadsarkitekt i Stockholm, d. 1739), vilken
år 1697 skrev dikten Hesselman nr 19 »på oklanderligt roslagsmål» (Hesselman, Uppland II, s. 535). Vår dikt saknar avgjordt lokala särdrag,
men vad den innehåller pekar nog närmast mot södra Uppland inom
området med n-bortfall i best. fem. Diftongering av långt e är rätt regelbundet genomförd, likaså förekomma rikligt med synkoperade och apokoperade ordformer. Närmast uppländska är också ordformer som brukum
(UL brupkome) och beraflun 'bra, utmärkt', som enligt Ihre är upp!. och
häls. och förekommer som stående uttryck i ett flertal uppländska bröllops dikter, t. ex. Hesselman 42, 51, 60, 66 och 74. En del växlingar mellan
dialekt- och riksspråksformer torde få skrivas på behovet av att få riktiga rimformer.
Här nedan följer en kort sammanställning av några av de mera påfallande språkliga egenheterna i dikten.

EN LANDSMÅLSDIET

1752

109

Långt e diftongeras, ex.: arbjetsamhet, jen 'en' (m. och f.!), jer 'er',
jeran, jert, jända 'enda', jendast, fljera, förtrjeta, hjelt, ljeta, mjer, miritiera
'meritera', passjera, sjer 'ser', skjedde, smjeka 'smekandet', wjeta 'veta'.
övergång av i> e, ä i enstaviga ord: mäg 'mig', män, mett 'min, mitt',
ittig 'sig', sän, sen, sett 'sin, sitt', men fick, gick med i, där nutida uppl.söderm. vanl. har feck, jeck.
övergång av i, e, ä> ö under inverkan av v, t. ex. lö/va 'leva', hwöm
'vem', sjölf, sjölfver 'själv', wö 'vid', därwö 'därvid', wö// 'vill'.
övergång av u> å i jåmfru.
J-inskott (1. kvarstående j), t• ex. tik ja, flikkja, -or (äv. flickor),
förtyckja, lyckja, mänskjor, prick ja, rik ja, skickja, sökja, ökja, önskjas.
Bindevokal i t. ex. präste-flickor, präste-mö.
Best. m. på -in: dagin, makin, myckin, någin, prästin, men magen.
Best. n. på -i: folki, mycki, lagi, n å
' gi, tycki, tåcki, jfr längi.
Bortfall av -d i slutljud: allti, bru 'brud', go 'god', Ou 'Gud', fre
'fred', skapa 'skapad', wö 'vid' (ej vanl. wödder).
Bortfall av -d- i inljud: bröer 'bröder', fö, fö upp 'föda upp', föa,
föan 'föda, -n', /öan 'föda honom', möa 'möda', sia 'sida', Klan 'sådan',
wia 'vida', jfr ara 'andra', tissfördrif 'tids-', temas 'levnads'.
Bortfall av 4: är/ani 'erfarit', jfr ovan under 8; även rummä 'rummet', väl också bruwixlä (1) 'brudvigseln'; 4 står kvar i värslit, syndit.
gagnlit, riktut osv.
Assimilation ld > il i t. ex. viller 'vild'.
Bortfall av -n i best. fem., best. n. pl., pronomina och adverb: ex.
-dåttra, på döra, sjuka 'sjukan', höflighetas '-hetens', ti husa 'uti husen',
ho 'hon', uta 'utan', t. o. m. julh,ä1ga (!) 'julhelgen', kärleka 'kärleken'.
Bortfall även i namnet Kiersti; kvarstående i t. ex. änk jan, -jans, hustrun.
Tillsats av »roslags-h» endast i h,ädder 'eder' och det i hela Uppl.
vanliga hä 'det'; detta visar att dikten knappast avser att återge roslagsmål.
övergång rd > 1, ex. full läl 'fullkomligt lärd', 'fullärd', sprängktla
'spränglärda', -völiga 'vördiga', hög tät 'högfärd'.
Bortfall av -g i adj. o. adv., ex. sedi, gtulfrukti, ewi, finurli, ledi,
lättli, näppli, snarli, tillbörli, äntli, dygdie. 1 st. uttalas tydligen g i dg
'också'.
Adj. på -ug, n. -ut: nakiktuga, riktut, viktut, men -i(g) vanligare, se
föreg.
Många adj. på -in: förnöylin, höflin, ynklin, äv. skicklinhet.
Apokope och synkope vanlig: äll 'eller', anles 'annorledes', ara
'andra', int ä 'inte är', jer dar 'edra dagar', grönskand 'grönskande', förn
'förrän', måst 'måste', svart 'svarte', san 'sade han', ja tykt 'jag tyckte',
nu årk ja int 'nu orkar jag inte'.
Ur formsystemet kan påpekas rätt många nom. m. på -er, t. ex.
hoper 'hop', själfver 'själv', toker, trygger, willer 'vild' men också goder för
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f.! svag m. på -a i kraga (men magen!); ack. på -an: storan last; svag f.
på -a och -u, inga former med -d eller -o (jfr Hesselman nr 95): te hustra,
jän hustru. Påfallande verbformer ex. bi 'bli', hölt 'höll', lät 'låta', lätte
'lät', sku 'skulle', tänki 'tänkt', wända 'vänjda', allmängods.
21. Av mera typiska ord och ordformer har redan nämnts beraflun och
brukum. Övriga hithörande drag är få, t. ex. dä anv. i bet. 'att': når
prostfar wån fick höra, dä hä fullt al/war wa osv., vidare tåf 'utav', ti
'uti, i', dä/före, däfför 'därför', justmänt, juståmänt 'justement' (fr.) samt
wastri 'vars Herra trae', som i nutida uppl. oftast heter vasseratri e. d.
Slutligen kan påpekas det för uppl. ovanliga dåttra för vanl. dötra samt ordet fid8 i bet. 'fjäs, fjäsk, ståt etc.' (se SAOB), som t. ex. Broman nämner
för Hälsingland. Denna annars vanliga bet. synes enligt föreliggande uppteckningar inte finnas i nutida uppl., som i st. har rikliga belägg på bet.
'fästman, pigfästman, tillbedjare, kurtisör', även i f. bet. 'flamma, blivande käresta' (äv. i formen flåsa). Verbet flåsa är i Uppl. väl belagt i
bet. 'flirta, hångla, gå och fria'. Från s. Fjärdh. finnes ett enstaka belägg
på bet. 'fjäska' (Lmfg, Hammarstedt). Också för Västmanland är ordet
flås endast belagt i bet. 'fästman' etc.

R4um
Un pante en patois datant de 1752. PublA par MAGNUS VON PLÅTEN,
Stockholm. Avec des commentaires linguistiques par MANNE ERIKSSON,
Uppsala.

Meddelanden och aktstycken
Signerier och folktro
Ur Skara stifts- och landsbiblioteks samlingar
De västgötska anteckningarna om signerier och folktro 1752 har påträffats i en okatalogiserad del av Skara stifts- och landsbiblioteks handskriftssamling, varför signum ej kan anges. Vem upptecknaren har varit
är obekant. Den andre upptecknaren av folklig övertro är däremot väl
känd. Harald Ullenius (1669-1731) var född i Böne icke långt från Ulricehamn, studerade i Uppsala, där han 1700 promoverades till filosofie
magister, blev kyrkoherde i hemprovinsen först i Flo 1705, sedan i Järpås,
sist i Timmeled och Bogesund 1714. År 1723 utnämndes han till kontraktsprost.
Ullenius' mycket omfattande skriftliga kvarlåtenskap förvaras i Skarabiblioteket. Innehållet är mycket varierande. Uppteckningar rörande
folkliga seder och bruk utgör emellertid en betydande del av samlingarna,
vilka inte minst ur denna synpunkt vore värda en systematisk genomgång. De här tryckta anteckningarna om folklig vidskepelse bygger på
iakttagelser från födelsebygden, dit Ullenius återbördades genom sin sista
befattning.
Om Ullenius se Bo V:son Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala från
år 1595 1, 1928-46, nr 963; R. LanniSr, En prästerlig livsbild från vår
storhetstid (Julhälsningar från präster i Skara stift 28, 1933, s. 36 ff.);
J. Götlind, Västergötlands folkmål, 1942, s. 4.

Signeris och widskeppelses öfwande af en gl: dräng i Fröjereds Sochn
på ett lämpeligit sätt utforskat, År 1752.
För Flen

Johannes drager sig åt främmande land, och skal de qwinnorna bjuda,
som skal förbinda den flen med Sax, Knif och röda LM. NB: I namn
Guds faders Son och H: And. NB derwid sades skulle wara Sax, Knif
och rödt band, hwar med wreds omkring afwogt.
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Döfwa wärck

Jag blås den H: Ande i detta sår, det skal hwareken swida eller wärcka,
Jesus waknade, wäreken saknade, Jesus somnade, wäreken dofnade, Jesus stod i Now Arck, och döfde wärek. I Namn etc:
Emot ormbet

Jesus och Jesu Moder gick sig den rätta wägen fram, fick han se ormen genom gräset rann, tog han af sig sin wälsignade lina, och bant om
ormens Kin: och hana; på det han hwarcken folek eller ereatur skulle
skada. I Namn &e:
Wred i Lederne

Jesus red ut för en lid, bröt han foten af sin Fåhla, steg han sielfwer
af och bota sin Fåhla, brott emot brott och led emot led. I Namn etc:
Onda Betet

Hwiter tofs, swarter tofs, rör tofs, gul tofs, bruner tofs, grår tofs,
blår tofs, gröner tofs, rånter tofs, skjäcketter tofs, gjerter tofs, fleckter
tofs, etc: I Namn &c:
Detta recept förklaras på detta sättet: at det onda Betet skal wara
af åtskillige färger; derföre måste all couleur upnämnas i tofswis. Auctor
sade ock, [at] sårnaden skal bitas öfwer, då den lidande frågar den som
signat: Hwad biter tu? Sw: Jag biter bort det onda betet i namn etc:
som skjer tre gånger. Omnämde dräng är född i Aeklinga församling
och sade, wid tilfrågan, at han lärdt sådant af sin Moster, boende i Nysnämnde församl.
II

Skara stifts- och landsbibl. Ullenius III (1719)
s. 696-702
Superstitiosi vulgi fides irregularis

Fahrligit at tröska, spinna, eller hugga och bullra om Thorsdageqwellar: Ty sådant hörs åther, när man laggt sig; samt rottor och möss komma
ther medelst uthi husen.
När nystat lupit i ett kärill, kastas sedan eld ther uthi, och weftas
omkring; annars får then, som uthu kärillet äter, ondt i halsen. Man må
intet gå under wäfwen, när han swepes; Ty tå faller skötelen ofta ned.
När någon siälas, skal man få honom ett ljus i handen.
Thet första man giör på första dagen på ny-åhret, skal man reda litet
ull, och then grarmt giöma. Som man tå reder ullen, så skal thet ock
gå med allt thet andra arbetet hela åhret.
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Skal wara lyckosamt, om man har något gott i händren, tå man wil
gå uth och se på Ny-åhrs Nyet.
Nattståndet dricka, som stådt öfwer Jule-natten, skal, straxt the koffia
if rå Kyrkion Jule-dagen, sprutas på Hurnblegården: Och then som skal
spruta uthet, moste want sarha dag wid Guds Bord; afiars låter man
ståt til Annan dagen, tå en, som til HErrans Nattward gådt, kan thet
uthspruta.
Jule-dagen skal man skynda sig hem ifrå Kyrkion. Ra-7: Then som
först koff:kor hem, skal få först afslagit och inbergat om åhret; Men then
sidst och efterst koiher, skal sidst få afslagit och inbergat.
Alla dörar moste Jule-afton giöras korsa på med krito, och Påske-afton med tiero; så har hin onde ingen maeht at komma ther igenom. Man
stryker och tiero på kreaturen om Påske-afton. Long-Fredag moste man
äta bröd, som salt är bakadt uthi. Så mycket man dricker then dagen,
moste man swetta uth framdeles på åhret.
Har man en Mar-dalck i håret, blir man rik. Fort6, på löss.
När kroken bäres uth om wåhren, skal köre-karlen hafwa ett stycke
uthaf Jule-lefwen. Man kastar ock eld öfwer kroken. Gier man ett egg
åth plog-karlen, så skola plog-oxarne holla sig trinda som ett egg hela
Wåhrtiden. Gott foder, och lagom körsl, holla oxan trinder.
Ingen må möta then andra i dören, med mindre dören stenges efter
then ena, innan then andra går ther igenom.
Olyckeligit reknas, möta en käring, när man wil gie sig på någon reso.
Thy går gemenl. en Mansperson uthom porten, at först möta then afresande.
När Lik bäres af gårde, så upbrennes straxt Likhalmen uthe på backan: Och hwart röken tå drifwer, tädan skal Lik komma ther flest.
Mittsommars affton horis matutinis löf was åkrarne; Tå man sätter
twenne små löfqwistar, then ena af biörk, och then andra af ahl, i
hwarje åker: Och moste noga achtas, at man intet slepper them ned på
marcken, innan the settias i åkren.
MittsorTaars affton giöres efwen uthaf 9 slags bärande Trä en Mittsoffiarsqwast, ther med man rökar upblåsen boskap. be caTls habere p0.
test na—a-les.
Gal Tuppen om afftonen, så skal man kerma, om han är kall eller
warm om föttren. Si prius, går tå en Mandråpare öfwer ägorna; Sin posterius, betyder thet eldzwåda.
Ser man på ett upnedwendt Stolssteg, så moste man straxt 3 gångor
spotta ther på; Elliest får man Stolsteg i ögat.
Räfwen moste man kalla, Then röde; Wargen, gull-foten; så giöra the
ingen skada på kreaturen. Rottor och Möss må man intet nemna annorlunda än med namnet ohyra; så giöra the ingen skada i husen.
Wil man bli någon sjukdom qwitt, moste man giöra votum, at intet
äta om Fredags aftnar.
8 — 568223 Svenska Landsmål 1957
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Reser man ett warp förbi, moste man mens kasta en sten eller qwist
ther uppå.
Ingen må skära näglorna af sig på en Söndag.
Om en har öron-sting, så moste han dricka Messe-win uthu Kyrkionyekelen. Andre rensa örat med en örne-fiäder.
Om man henger ett par hare-fötter i koras öfwer hesten uthi Stallet_
så skal hesten trifwas wel.
öfwer dymbel-weekon moste Ståhl settias i dyngion, at trollpaekor ej
skola hafwa macht öfwer henne. Och när man begynner kiöra uth dyngion, skal man kasta eld öfwer henne.
Then förste mat, som Bruden skal äta, när hon koffier til bordet,
moste wara af ett höns: Ty the slags kreatur hon först äter af, skola
intet gierna trifwas för henne. Men rett som Bruden koiraer hem til gården,
skal en wara til redz, at sperma vp sadel-giorden på hesten hon ridit på;
så får hon lindriga Barnfengen. Första som Bruden giör dagen efter
Bröllops-dagen, så moste hon miölka sin Ko, medan wixle-ringen sitter
på handen; at hon må få god lyeko til miölke.
Om Påskedags morgon holla monge för fahrligit, at bittida tenda up
eld: Therföre wenter then ene på then andra, och wil intet låta giöra up
eld i sitt hus, innan han får se röken uthu grannans skorsten. Monge
bönder holla gierna Helgd om Lögerdagen; Men om Söndagen hafwa the
mycket liten försyn at arbeta.
Bonden wil intet gierna läna sin hest til Bruden at rida på; troendes,
at hesten sedan intet skal hafwa någon trefnad.
När bonde-hustrun bryggier eller bakar, slepper hon intet gierna någon
fremmande person in til sig; menandes, at hennes arbete skal ther igenom misslyekias. Monge bönder gifwa fast ogierna Tionde-kreatur til
Preston; hollande före, at the andre kreaturen skola therföre wantrifwas.
När Skatan skriker för dören, skal thet ofehlbart betyda fremrnandas
ankomst. När vgglan skriker, skal thet betyda Lik uthu huset. Sammalunda, när Mullwaden skjuter uthu huset, skal thet betyda Lik. Regnar
thet på Bröllopsdagen, så blifwa Brudfolcken rike. Then som af Brudfolcken sofwer i kyrkion, blifwer först död. Råkar Brudgummen i Brudferden at se sig tilbaka, så säija the, han ser efter andra hustrun; och
moste alltså blifwa enckling. Bonden wil intet gierna hafwa Presten til
then sjuka, innan thet lider til thet yttersta; Ty han menar, om Presten
korber, så är sedan intet at bedja om, med mindre then sjuke skal dö.
Om Preston hcesiterar, när han i Predikstolen beder för then sjuka, så
dör then sjuke af samma sott.
På Blasii dag må man intet bruka skogen; annars tager man skada.
uthaf storm och wådeld. Galli dag moste man holla fåren inne, och intet
sleppa them til watn; at the icke skola dö af wattusiukon. På Skottåhren wilja the endtel. hafwa bröllop före, och ej efter Matthiffl dag.
Magnus von Platen
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Rövarna i Finnforsberget
Några reflexioner, kring en norrländsk sägen
Inom norra delen av Västerbottens län är sägnen om rövarna i Finnfors välbekant. Den grotta som utpekas såsom rövarnas tillhåll, är flitigt
besökt. Flertalet besökare frågar sig: Vad är sanning?
Här kan naturligtvis inte något slutgiltigt svar lämnas på den frågan.
Men inte desto mindre är sägnen lokalhistoriskt intressant och vad
nedan sägs, får betraktas som ett försök att reda ut vad som ligger
under den av folkfantasien rikt utbroderade sägnen — så långt nu detta
låter sig göra.
Rövarsägnen tillhör till motivval och utformning en grupp av dylik
folkdiktning som är utbredd över stora områden. Med den har införlivats
en hel rad välkända vandringsmotiv som ibland skickligt förenats med
vissa uppgifter, vilka otvivelaktigt har faktiskt underlag. Detta bidrar
ju till att försvåra försöket att skilja dikt och verklighet. Ett sammanträngt referat av sägnens innehåll är inte lätt att göra men skulle bli
ungefär följande:
De första åren av 1500-talet började befolkningen i Skelleftedalen och
angränsande trakter förlora kreatur i oroväckande omfattning. Stölder
och rånöverfall blev allt vanligare. Skallgång anordnades vid flera tillfällen efter rovdjur men det hjälpte inte. Rapporter om mer eller mindre
underliga händelser fortsatte att strömma in. Sålunda hade en dag tre
män infunnit sig i Varuträsk och visat några personer, sysselsatta med
fiske, ett stim underliga, fiskliknande djur i vattnet. Medan männen
betraktade de underliga djuren, försvann deras på stranden nyss upplagda fångat.
De fiskare som varje år sändes till Finnforsen hade de senaste 14 åren
försvunnit och med dem deras fångst. Hösten 1516 försvann en getarflicka, Gunilla, från Meclle och blev borta sju år. (Enligt sin egen version
tre år.) Hon lyckades rymma och avslöjade rövarnas vistelseort. Flickan
hade blivit bortrövad och under sin vistelse hos rövarna fött tre barn
vilka dessa dödat.
Kyrkvin stals i Skellefteå landsförsamlings kyrka och vid ett par
tillfällen praktiserade okända män den något underliga metoden att fiska
i hjulspår, varvid de, när de hånades härför menande svarade att »nappar
det inte här så nappar det längre fram».
Gunillas husbonde organiserade nu en expedition till rövarnas tillhåll.
Med hjälp av vissa trollkonster lyckades man överrumpla rövarna under
sömnen och sex dräptes. Den sjunde lyckades fly men infångades och
blev i vederbörlig ordning avlivad den 30 april 1524, heter det i den
skriftliga versionen av sägnen. Efter fasttagandet berättade han om sina
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egna och kamraternas äventyr. Härav framgår att deras strövtåg genom
halva Europa börjat i Wasa i Finland som var rövarens hemort. Det
är vidare lätt att dra den slutsatsen att även kamraterna var finnar,
en uppgift som man bör hålla i minnet. Som belöning för sin bragd fick
Medle- och Myckleborna bl. a. rätt till laxfisket i Finnforsen.
Så långt sägnen. Det är inte nu möjligt att avgöra hur mycket som
är verklig tradition i denna redogörelse eller vad som spritts på litterär
väg. Sägnen är nämligen publicerad flera gånger huvudsakligen i form
av en avskrift av ett »originalmanuskript» som uppges vara författat
1524 av en person vid namn J. 0. Cruse. Denna publicering torde första
gången ha skett 1887. Relationen har vidare gått som följetong i ett par
Skelleftetidningar, senast omkring 1914 och för övrigt cirkulerat i form
av avskrifter. Samtliga versioner är i allt väsentligt ordagrant lika.
Skillnaden är huvudsakligen av språklig art. Källan till alla är uppenbarligen i alla fall densamma, nämligen Cruses ovan nämnda relation som
dock ingen synes ha haft i sin hand, varom mer nedan.
Det är redan sagt att liknande sägner finns på många andra håll.
Den närmaste är känd från Lövångers socken, strax söder om Skellefteå.
Den är knuten till Petberget i Bjurön, alldeles i närheten av Bjuröklubb.
Redan Ekdahl upptecknade på 1820-talet denna sägen i sammandrag.
— N. sidan mitt på berget finns en rövarkula där finnar fordom haft
sitt tillhåll — skriver han. — Påskdagsmorgonen anföll en man, Erik
Håkansson, dessa våldsmän medan de ännu sovo. 4 ihjälslog han och
den femte flydde till Lappviksgårdarna ( en by i närheten) där han tog
en båt utan åror och segel och drev till sjöss och omkom. Gården kallas
Bjurögården och hans sonsonsöner possedera där. —
Traditionen på platsen är mycket utförligare. Man kan en namnlängd
på innehavarna i den gård som avses som leder tillbaka till Erik Håkansson och omfattar — med nuvarande innehavaren — sju generationer.
Hur långt tillbaka Erik Håkansson levat vet man ju inte men det är
omöjligt att komma ned till 1500-talet med dessa sju generationer. I bästa
fall når man ned till 1700-talets början.
Sägnen om rövarna i Petberget är första gången — mycket ofullständigt — publicerad på 1920-talet.
Från Laforsen i Ljusnan har Johan Nordlander upptecknat en rövarsägen som är nästan identisk med sägnen från Finnforsen. Rövarna
bodde i en grotta intill forsen, de lurade vägfarande med sitt matande
i hjulspåren, de rövade en flicka som i sju år vistades hos dem och födde
ett barn som rövarna dödade. Flickan fick till slut besöka sitt hem varvid
hon avslöjade rövarnas tillhåll varefter de oskadliggjordes.
Redan det anförda torde vara 'tillräckligt för att karaktärisera händelseförloppet sådant det skildras i Cruses anförda relation, såsom
uppenbar folkdiktning, vanliga sägenmotiv, kända från många håll. Med
utgångspunkt härifrån skulle man ju vara beredd att avfärda hela sägnen
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som en ren dikt, eller rättare, en rad väl kända sägenmotiv, lokaliserade
till forsen och grottan i Finnforsen.
Men så lätt slipper man inte undan. Från åren 1570 och 1574 finns
nämligen avskrifter av två tingsprotokoll vilkas äkthet inte rimligen kan
betvivlas. De rör båda ett krav från bönder i Medio och Myckle att få
nyttja vissa fisken i Finnforsen som de fått därför att de 1524 slagit
ihjäl »några skogsrövare» som tagit sitt hemvist i en grotta nära Finnforsens laxfiske. I protokollet skildras därefter kortfattat hur ett par
bönder i Medle och Myckle, Albrecht och Mårten Jonsson-Stål, sammankallat några grannar och anfallit rövarna. Protokollet av 1574 stadfäster
deras krav på fiskerättigheterna. Kärandena var Olof Nilsson i Myckle
samt John eller Jon Pedersson och Mårten Jonsson i Medle.
Nu finns protokollet av 1570 även i avskrift i Nordinska samlingarna
och biskop Nordin har tillfogat en del anteckningar varav framgår att
han inte, som man skulle misstänka, lagt beslag på originalen — han var
prebendekyrkoherde i Skellefteå på 1700-talet — men att han ansett
sig veta var originalen fanns. Ett uppger han skulle ligga hos bonden
Jon Andersson-Lundström i Medle och det andra hos Anders Andersson
i Klutmark.
Självfallet kan man på goda grunder ifrågasätta om det funnits ett
original i två exemplar. Rimligast är väl att antaga, att parterna fått
avskrifter av domboksoriginalet. I varje fall synes det vara dessa
handlingar som legat till grund för de nu kända avskrifterna, verifierade
av samme Anders Andersson och komministern P. Sundberg i Skellefteå.
Av de i dessa protokoll uppräknade namnen kan Mårten Jonsson,
Olof Nilsson och Jon Pederson identifieras i andra samtida handlingar,
likaså fogden Lars Jönsson. Den Albrecht som omtalas är känd i annat
sammanhang, likaså hans son Nils Albrechtsson. Den uppräknade
nämnden stämmer exakt med tolvmannalistan från tinget den 22 februari
1574. Sedan kan man spinna vidare och påstå att Mårten Jonsson var
sonson till Mårten Jonsson-Stål och Olof Nilsson sonson till Albrecht,
alltså son till Nils Albrechtsson. Det lär ju inte kunna bevisas, men nog
hade väl kärandena vid tingen i början av 1570-talet någon påtaglig
anledning varför just de träder fram och yrkar på sin gamla rätt!
Om man bortser från Omses hittills alldeles obestyrkta relation av
1524, är dessa dokument de äldsta vari namnet Finnfors nämnes, 4650 år efter den tid när rövarsägnens epilog skulle ha utspelats. Att Cruses
redogörelse som otvivelaktigt någon gång existerat i original, skulle ha
varit känd i vidare kretsar före 1880-talet är inte tänkbart. Nära 100
är tidigare, eller 1791 utsynades nybygget Finnfors. Dessförinnan fanns
det ytterst få som kunde läsa skrivet och ännu färre som kunde skriva.
Det är säkerligen inte alltför djärvt påstå, att fram till 1700-talets slut
hade den mäktiga forsens namn enbart av traditionen bevarats från
1520-talet och det torde inte behöva råda stor tvekan om att just de
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finska skogsrövarna givit upphov till namnet. Efter nybyggets grundande
har givetvis traditionen haft god hjälp, fastän byn Finnfors ligger fågelvägen nära en halv mil från forsen. Det finns all anledning antaga att
forsen haft ett äldre namn såsom fallet är t. ex. med Krångforsen och
det laxfiske där som även nyttjades under 1500-talet. Den hette tidigast
Bodmansforsen.
Som sammanfattning kan sålunda sägas att det får anses ostridigt
att några rövare vid 1500-talets början härjat i trakten, att bönder från
Medle och Myckle — där var då närmaste bebyggelse i Skelleftedalen
— oskaclliggj ort dessa rövare och tjuvfiskare och att de härför i belöning
fick fiskerätten i forsen, efter de finska rövarna kallad Finnforsen.
Om det skulle döljas någon gnutta sanning i någon enstaka detalj i
rövarsägnen i övrigt, kan ju inte avgöras. Av vad ovan anförts torde
man med stor rätt kunna förneka detta. Folklig berättarglädje har
broderat ut en sensationell händelse med välkända, klassiska sägenmotiv.
Historien har en epilog i modern tid som ju endast är ett lustigt
kuriosum. Vid något av de många laga skiften som ägt rum i dessa
trakter skedde vid ett tillfälle vissa jämkningar mellan byarna Medle
och Myckle beträffande allmänningar och fyllnadsmark. Vid delning av
vissa områden i samband med urgamla fiskerättigheter — vid vars åtkomst traditionen har åberopat rövarsägnen — tilldelades Myckle by
fyllnadsmark i Byske socken. Omkring 1920 såldes dessa marker till
Munksunds AB. Myckle byamän använde pengarna som inflöt till renovering av byns gamla roteskolhus, ett prydligt litet hus som än i dag
står kvar och användes bl. a. till bönhus.
Sålunda kan man med en viss tillspetsning påstå, att av den belöning
Myckleborna fick på 1520-talet för att de slagit ihjäl ett halvdussin
rövare, återstår i dag ett bönhus!
Det är ingalunda alldeles sällsynt att påträffa tradition från 1500-talet
ännu frisk och levande, särskilt om den är knuten till vissa platser.
Endast ett exempel skall här anföras. I närheten av Ljusvattnets by i
Burträsk socken finns en liten myr som kallas »Grövarmyren». Namnet är
rätt förbryllande ty det är inte bildat på något vanligt, nu känt dialektord, i likhet med övriga dylika platsnamn, vanligen aldrig upptagna på
kartor eller i handlingar.
En genomgång av bågaskattelängder och jordaböcker mellan åren
1539 — de tidigaste som finns — och 1560 visar, att under denna tid
fanns en bonde i Ljusvattnet vid namn Olaff Gröff ware. Han är bonde
i byn 1539 men har inte återfunnits i någon längd efter 1560. Sannolikt
har han avlidit på 1550-talet. Traditionen har under 400 år av en slump
råkat bevara hans namn, knutet till den lilla myren.
Ernst Westerlund
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Byar, släkter, människotyper
Socialantropologiska iakttagelser under 25 års undersökningsresor.
Sedan början av 1930-talet har jag nästan varje sommar tillbragt någon
vecka eller månad med antropologiska undersökningar på landsbygden,
gående ur gård i gård. I Dalarna samlades kring 1930-talets mitt materialet till min doktorsavhandling, sen fortsattes med inre Hälsingland till
andra världskrigets början. Senare och i någon mån tidigare än detta ha
stickprovsundersökningar gjorts i Värmlands finnskogar, Uppland (stort
material), Bohuslän, Jämtland m. m. Inalles ha »undersökts» omkring
18 000 människor, vuxna av båda könen.
Avsikten var övervägande historisk-typologisk, ej direkt arvsbiologisk,
alltså att fastställa genomsnittstyperna i en del representativa svenska
bygder som medel att utröna svenska folkets ursprung, samt likheter och
olikheter mellan de olika bygderna. Enstaka rent lokala avvikelser intresserade alltså mindre, om de ej kunde sättas i större sammanhang. Målsättningen kan synas ensidig, men var ju nödvändig — annars hade man
ej hunnit med mer än en socken på ett par år. Det följande torde dock
visa att intresset för vidare mer aktuellt sociologiska frågeställningar ej
saknades.
Tekniken var den, att jag i varje besökt bygd, socken, eller på slätterna sockengrupp, valde ut ett antal någorlunda enhetliga bebyggelseenheter, byar eller grupper av sådana eller liknande, där jag på en enda
dag med någon i trakten välkänd person, i regel en folkskollärare eller
äldre bonde, som dragit sig tillbaka, i hemmen besökte och mätte så gott
som alla vuxna, vars närmare förfäder helt eller nästan helt voro från
trakten, i regel minst ett 50-tal personer i varje bebyggelseenhet, och ett
par hundra i samma bygd — jag torde f. ö. inalles ha besökt över 8000
allmogehem.
Det är självklart att jag härvid fått se och även höra mycket utöver
det rent antropologiska, av mer allmänt sociografiskt intresse. Och när
jag inte varit alltför trött, har jag sannerligen haft ögon och öron öppna,
och under vilopauser har jag med matsäckssmörgåsen i hand ofta frågat
min ciceron om ett och annat, både realia och skvaller — så långt diskretionen tillät. — Och materialet var skiftande, från Skåne till Örnsköldsvikstrakten, från storbondegårdar med porträtt av nära släktingar, som
blivit universitetsrektorer och justitieråd, ned till tattargårdar utan (!)
möbler. (»Dom slår vi sönder när vi ä' fulla och se'n eldar vi opp skräpet !») Översikten är vid, men å andra sidan ha ingenstädes intensiva
undersökningar gjorts och några socialantropologiska sammanställnigar
har jag knappt utfört tidigare — endast spridda notiser finnas i mina
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skrifter samt några obetydliga — och försiktigt hållna — artiklar i ortspressen.
Först några socialbiologiska iakttagelser: Jag delar landsbygdens befolkning i 4 socialgrupper (utom herremännen, som jag ej besökt), bondpampar, vanliga små- och medelstora bönder, hantverkare och andra
lägenhetsägare med. m. el. m. »aktade» yrken, och paria-familjer. Gränsen
mellan de båda sistnämnda grupperna kan sättas ungefär, om storbönderna vilja ha deras barn till tjänstefolk eller ej.
Rasbiologiskt är skillnaden mellan gr. 1 och 2 ringa — men de inflytelse rikare bondpamparna ha ofta större hjärnskål (och intelligens?) än genomsnittet. Även hantverkarna äro av ungefär samma smet, ehuru redan av
en smula mer växlande typ — delvis genom blod från pariagruppen, delvis däremot genom härstamning från ofta f. ö. intelligenta fackmän utifrån, ibland av tyskt eller vallonskt ursprung.
Rasbiologiskt intressant, men ofta kuslig är pariagruppen — av vilka
visserligen ej alla äro vad man kallar tattare, ej ens tattarättlingar. Här
ha ofta dålig arvsmassa och dålig miljö hos individen så förenats, att endast en läkare efter noggranna patologiska och sociala undersökningar
kan någorlunda avväga dessa faktorer mot varandra och naturligt nog
ej ens då i alla fall. I regel är det sraåvuxet och svagt byggt folk med
oregelbundna drag, ofta mörkare än genomsnittet och då ej sällan med
större näsor. De renaste tattarbyarna, ss. Morvallen mellan Ljusdal och
Färila, gjorde (1938) ett nästan zigenarlikt intryck — med ett myller av
olivbruna ungar, som nästan kunde vara tagna ur ett arabläger.
Här måste tilläggas ett par ord om dessa socialgruppers typiska boplatser, som jag tänkt över en hel del. — Pampgårdarna ligga naturligtvis mest i socknens centrum. Här är ju ofta den bästa jorden och därmed följer rikedom samt med denna och, särskilt förr med sämre kommunikationer, även med läget i sig, via »bjudlag», giftermålsförbindelser
o. s. v., större möjlighet till socialt inflytande. En duktig släkt kan dock
s. a. s. adla en hel by, som kanske ligger rätt långt bort i en föga bördig
och ansedd del av socknen.
Hantverkarnas och deras gelikars boningsort var ju förr beroende på
tillgång till billiga (ofta ofria) tomter ej långt från deras huvudsakliga
kundkrets, ej sällan samlad som »tå»-bebyggelse på allmänningarna till
de stora centralt belägna byarna, främst då kyrkbyn, men även som utmarksbebyggelse längre bort i backsluttningarna. Pariagrupperna bo ej
sällan sida vid sida med dessa ärbara hantverkare, särskilt då i stora byar
med stor genomgångstrafik med i äldre tider stora möjligheter till handräclmingsarbeten, tiggeri, snatteri och även lönnkrögeri. De mer utpräglade tattarna fördrogos ju ej gärna här, utan slogo sig ner i smärre grupper längre bort helst vid eller nära korsvägar i skogarna och allra helst
då vid sockengränser (olika landsfiskaldistrikt !) så att de kunde sitta som
spindeln vid nätet och ändå vara försvunna, då lagens arm sökte dem.
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De ville gärna ha tillgång till lättbrukad sandjord, där de kunde skörda
litet tidigt mognande råg och potatis, båda användbara till mat och dryck,
färdiga att skördas, innan höstens stora marknadsresor började. Något
liknande äro de som strandrövare och smugglare förr illa kända invånarna
på vissa öar i havsbandet. En del av dem bodde nära gamla ankarplatser
där äldre tiders kustfarande småskutor ankrade för natten med alla de
tillfällen till lurendrejeri m. m., som då erbjöds. Andra höllo som bekant
till ute på uddar omgivna av för sjöfarten farliga skär med utsikt till
strandrov. »När björn ynglar och fågeln värper är det god tid i Hållnäs»
hette det (enl. prof. Bengt Hesselman) förr i norra Uppland. Björn och
Fågeln voro två sådana farliga skär. T. o. m. Hjälmaren hade sina sjötattare på Vinön, Essön o. s. v.
Utom dessa tämligen självklara fall och utom Mellansveriges finnmarker ha vi h. o. d. ehuru i vårt rasligt enhetliga land lyckligtvis sällan, i en
del avlägset belägna byar en lågt stående, föraktad, men dock hederlig
och rätt arbetsam befolkning, där tydligen bakom diskriminationen ligger
något helt annat än blott de rika storbyarnas vanliga nedblickande på
fattiga skogsbyar, nämligen därtill några dunkla, numera nästan oförstådda minnen av annan och lägre härstamning, underhållen av ännu delvis avvikande rastyp och en, även med hänsyn till det avlägsna läget, i
regel ringare praktisk duglighet och allnaänkulturell anpassningsförmåga.
Jag har funnit och relativt noga studerat dylika byar i inre Dalarne
(och även ett par liknande i inre Hälsingland) och måste erkänna, att
jag ofta alldeles häpnat över deras osvenska karaktär: en »sibirisk» fattigdom och en rysk musjik-mentalitet (formlös, slö, rå och labil) — alldeles
olika den i byar med renare nordrasig befolkning, levande sen århundraden i närheten i lika fattig natur och lika mycket vid sidan av vägarna.
Av detta förstås ock, att det ej heller blott kommer av den otvivelaktigt
starka inaveln, utan av skillnaden i genomsnittlig arvstyp, för att ej säga
rastyp! Typen erinrar om den som i de gamla nordiska sagorna kallades
för »halvtroll» eller »finnar» — och dessa bybefolkningar kallas ock sen
århundraden av omgivningen för »finnar» eller »skogsfinnar» — i trakter
dit inga finlandsfinnar kommit i historisk tid!
Vad nu byarnas rasliga enhetlighet beträffar, äro naturligtvis de eg.
bondbyarna härvidlag de mest utpräglade — och inom dem då framförallt de stora, i sin bebyggelseform väl slutna och jämnt välmående,
men ej direkt rika, samt något avlägset belägna. I Mora-byn Nusnäs i
Dalarna har inaveln gått så långt, att typskillnaden i genomsnitt mellan
tvenne bybor i början av trettiotalet knappt var större än den annars
genomsnittliga mellan syskon. I de allra största byarna, ss. t. ex. Nusnäs grannby Färnäs med för övrigt två (parallellt arbetande) folkskolor,
en i var ända av byn, kunde man märka två eller flera, ej socialt, utan
det är det märkvärdiga rent geografiskt, på skifteslag uppbygda inavels.
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kretsar — i den stora byn Björbo i Floda t. o. m. flera och här med rätt
olika genomsnittlig rastyp.
Överhuvud betydde skifteslaget mycket, delvis genom de därtill hörande
familjernas nära beröring och åtminstone relativa likställdhet. Men viktigt
var också att, genom lämpliga ingiften inom laget, tegsplittringen kunde
minskas för de efterkommande. Därför ju större skifteslag och därav
följande större tegsplittring, dess mer ingiften, även genom större möjlighet att erhålla likåldrig partner i den större populat:onen. Därför mycket
större inavel t. ex. i Västerdalarna vid 1800-talets slut än på 1500-talet
(doc. Bror Lindén), ja, dialektsplittringen ökade i Sverige i regel till långt
in på 1700-talet, i det ålderdomliga Dalarna till ända fram mot 1800talets slut. De ovannämnda skifteslagen i Färnäs hade t. o. m. omkring
1900 något olika dialekt. — Mindre betydde förr tillhörighet till samma
fäbodlag (som ofta t. o. m. kunde bestå av folk från olika byar, stundom
t. o. m. olika socknar). — En annan iakttagelse är att i vissa gamla genom inavel m. m. mer eller mindre urartade, ja utdöende storbondesläkter betydde utifrån-ingift f. d. tjänstefolk ofta mycket, särskilt som
dessa plägade vara särskilt vitala — och prolifika.
Pariabyarna visade däremot ofta, trots all inavel, en stor ärftlig typvariation genom befolkningens ursprungligen starkt heterogena ursprung.
En dylik, i senare tider starkt inavlad ö i Hjälmaren hade bland sina
omkring 300 invånare vida större typvariation än den genomsnittliga i
vanliga och föga inavlade bygder, ja, moderna samhällen i Mellansverige!
Beträffande större enheter voro socknarna ofta typologiska sådana,
ehuru mindre ofta än man kanske skulle trott. Ofta följde inavelsgränserna lika mycket näringsgeografiska gränser. Med andra ord: »lika» gifte
sig förr mest med »lika» och från lika byar, under det handeln — även
en ständig sådan — mellan två olika grupper i regel ej förr i tiden gav
upphov till äktenskapsförbindelser eller omflyttning dem emellan varken
social eller geografisk. Även utom de tidigare nämnda extremförhållandena rådde sålunda icke så sällan någon liten, ehuru rätt genomgående
skillnad beträffande typ (och även dialekt såsom i S. Kalmar län enligt
prof. J. A. Lundell) mellan skogsbygd och slätt, trots att trafiklinjer och
sockengränser skuro denna gräns kanske nästan vinkelrätt. Så ock mellan
slätt och skärgård o. s. v.
Ett egendomligt, alldeles specifikt förhållande rådde i mycket stora
delar av inre Hälsingland, där stora byar med dels samma, dels helt olika
folktyp, alldeles oavsett finn- och tattarbyar, sen gammalt legat s. a. s. regellöst kastade om varandra, utan att man sålunda kan få någon som helst
regional — eller ens socialgeografisk förklaring härtill. Den i Hälsingland
särskilt starka byantagonismen står naturligtvis i visst samband med
dessa egendomliga förhållanden, men har självfallet ingalunda kunnat
skapa detta typologiska lapptäcke. Sannolikt ligger bakom bägge några
gamla socialekonomiska motsättningar — jag har en gång kastat fram
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som en förklaring en ev. olika handelsgeografisk orientering mot Svealand
resp. mot Tröndelagen. Faktiskt kämpade ju svea- och tröndeintressen
under århundraden ej blott om Jämtland, utan även om Härjedalen och
inre Hälsingland.
Tvärtemot denna oklara mångfald gick t. ex. ännu för få år sedan en
skarp typgräns tvärs genom norra delen av Svärdsjö socken i Dalarna,
mitt genom en bred, tätbebyggd dal — och utan enklaver och exklaver
på ömse sidor om gränsen!
Till slut ett par mer typ-psykologiska iakttagelser. Vid mätningarna
ha de mera nordiska människorna (av alla socialgrupper) i regel varit de
mest kritiska — och motsträviga, ja besvärliga — av en viss halvt omedveten aristokratisk instinkt, att sedan vid mina rrbedeitaLsberäkningar, mitt
bland kreti och pleti, ej bli vederbörligen uppskattade. — Inom de hem,
där folket är blondast, råder i regel, nästan oavsett socialställning i övrigt,
den största renligheten. Även särskilt duktiga mer mörklagda familjer
uppnå mera sällan denna standard. Detta torde vara alldeles säkert
— ehuru ett undantag finnes, t. o. m. för en hel grupp: de mörklagda,
men enormt renliga vallonerna.
Mer osäker, men högst sannolikt, är den iakttagelse, som jag gjort,
att människor med långa huvuden i regel äro öppnare och naturligare i
sitt sätt än kortskalliga — jfr uttrycken »trindskallar» o. s. v. — Vidare
måste framhävas en karakteristisk, till kropp och själ reslig nämndemanstyp av atletisk konstitution. Det är detta »viskäsa» temperament som
präglat vårt gamla lagbundna storbondesamhälle, mest på gott — men
även genom en viss hårdhet, och stelbenthet på ont. Särskilt på slättbygderna ha vi ju dessutom en mer pyknisk och pratsam bondetyp —
men han har ej gett vårt gamla lagsamhälle sin anda.
Alla dessa nämnda, spridda drag har på ett eller annat sätt mer än
genomsnittet nordiska människor kunna i viss mån tjäna till att karakterisera nordrasen och även svenskarna ss. ett starkt nordrasigt folk
gentemot andra folk, nämligen: reserverthet, renlighet, vederhäftighet,
överhuvud sinne för lagbunden ordning och frihet. Men å andra sidan äro
de tydligen delvis ännu starkare korrelerade till vissa pigments- och konstitutionstyper, ej i samma grad till alla nordrasegenskaper, därmed
visande det begränsade värdet av dylika generalisationer beträffande en
hel ras — även om vi därbakom tycka oss skymta större, även för oss
praktiskt viktiga sammanhang!
Bertil Lundman

Erik Modin
1862-1953
En sommar för över sjuttio år sedan kom en ung student vandrande
genom gränssocknarna mellan Lappland och Ångermanland. Han hade
fått biskopens tillstånd att predika och ta upp kollekt i bygderna för
sina teologiska studier i Uppsala. I en handelsbod efter vägen bad han
att få köpa en strut karameller, ty sådant var alltid bra att ha, när
man kom på besök i gårdar med många barn. Handlanden gick till en
hög papper på disken, snodde ihop en strut, tömde karamellerna i den
och räckte den till studenten. Denne tyckte papperet såg underligt ut
och började undersöka det närmare. Det visade sig vara ett blad ur en
handskrift! Studenten skyndade sig nu att inköpa handlandens hela återstående lager av samma papper. Det var inropat som makulatur vid en
auktion i Dorotea kyrkby, och det utgjorde en del av en stor handskriftssamling, som tillhört prästen på orten. Genom denna upptäckt kom stu-
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denten också de övriga delarna på spåren, och efter några år kunde han
till Uppsala universitet som gåva överlämna en av svensk lappforsknings
förnämsta urkunder, den s. k. Nensen.ska samlingen, innehållande bl. a.
ett synnerligen rikt och mångsidigt material rörande lapparnas liv, näringsfång, seder och tro, hopsamlat under decennierna kring mitten på
1800-talet av den originelle kyrkoherden i Dorotea Jonas Nensån. Den
unge studentens namn var ERIK MODIN, född den 16 augusti 1862, sedermera fil, doktor och komminister i Multrå.
När Modin efter avlagd prästexamen lämnade Uppsala 1889 valde han
utan tvekan en erbjuden prästerlig tjänst i Härjedalen, ty den provinsen,
»landet som Gud glömde», hade länge lekt honom i hågen. Som liten pojke
var han i sitt föräldrahem i Tåsjö i Ångermanland med om en händelse,
som gjorde ett outplånligt intryck på honom. En förjulskväll omkring
1870 kom en gammal gumma in i lärarhemmet i Tåsjö för att värma sig
i köket. Hon var klädd i en sliten fårskiruiströja, ovanlig för den bygden,
och var utmärglad av hunger och umbäranden. Hon kom från ett land
söder om de jämtska fjällen, som hette Härjedalen, och talade en besynnerlig dialekt. Men hon hade mycket att berätta för de ivrigt lyssnande
barnen. Hon undfägnades i det gästfria hemmet, stannade där över natten och kunde i lugn och ro tala om sin hembygd, det fattiga Härjedalen,
där säden oftast frös, och människor hade svårt att få sin nödtorftiga
bärgning, men där också — mitt i allt armod — gamla sägner och sagor
levde ett friskt liv och berättarkonst och visdiktning blomstrade. Så
väcktes tidigt Modins håg för det säregna och undangömda landskapet.
I Härjedalen fanns vid tiden för Modins ankomst dit en annan märklig prästman, som var verksam där, Sven Johan Enander i Lillhärdal.
Enander, »Salixkungen», hade vid det laget ännu ej börjat sina långturer
till Nordryssland och Sibirien utan höll sig mera beskedligt inom de
skandinaviska fjällregionerna. Till Salixfloran i den grannsocken, dit
Modin nu kom som vice komminister, hade emellertid Enander ett gott
öga, och när nu Modin i sin tur var fylld av iver att få närmare bekanta
sig med det ålderdomliga Lillhärdal bytte de båda forskningsentusiasterna tjänst för tre veckor. Enander for till Linsäll och Modin till Lillhärdal. Det berättas att när Modin sedan kom tillbaka till Linsäll, så
hade ej Enander på länge varit synlig i byn. Han hade stängt prästgården,
flyttat upp i fjället och där ägnat sig åt sina kära videarter. Modin å
sin sida hade ej heller varit overksam. En tre mils ridtur hade fört honom
till själva ur-Härjedalen, Snösvallen vid Slyåns utlopp, det gamla »Sliarosvellir», nämnt i ett gränsdokument från 1270-talet såsom Härjulf
Hombrytarens första boplats. Där kunde han också närmare undersöka
den s. k. »Kungshögen».
I samband med denna ridtur hade han även fått ägna sig åt själavårdande verksamhet på ett sätt som gjorde djupt intryck på honom.
Från en mycket avsides liggande gård kom ett ilbud, att en gammal
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kvinna låg på sitt yttersta. Hon var angelägen att prästen skulle komma.
Modin skyndade dit och gjorde sig vid framkomsten beredd att ge den
gamla nattvarden. Men han fann genast, att det var något särskilt som
kvinnan hade på hjärtat och som skulle gå före den sista tjänst han
kunde göra henne i livet. Efter mycken vånda kom det fram att hon bar
på en hemlig sorg och att hon trodde sig aldrig kunna bli salig. Hon
hade, menade hon, syndat i sin ungdom och blivit dömd att i församlingens åsyn bära den s. k. horluvan. Detta var en smälek, som hon
aldrig kunde glömma, och tillika — enligt hennes egen mening — ett
tecken På en synd, som skulle följa henne bortom graven. Modin läste
för henne Bibelns berättelse om Jesus och äktenskapsbryterskan och
talade i övrigt tröstens ord till henne, tills hennes sinne ljusnade. Hon
bad nu pastorn att gå till hennes kläclkista och ur denna ta bort »horluvan», så att den inte längre skulle finnas i hennes närhet, när hon
skulle dö. Och när hon slutligen var kvitt denna syndens och förnedringens symbol var hon fullt beredd att dö.
Modin tog den rödbruna luvan med sig och skänkte den sedermera.
till Nordiska museet.
Jämsides med den pastorala verksamheten arbetade Modin oförtrutet
på att samla allt vad han fann av gammalt och märkligt inom allmogekulturen. Anteckningsböckerna fylldes. Ofta kunde han sitta och nedteckna sägner och folktro i åkdonet med skjutsbonden som sagesman.
Härmed började han redan under den första långa slädfärden från Ljusdal över Kårböle och Kolsätt till Sveg. I Linsäll hände det ibland att
han kunde sitta och anteckna efter sina sagesmän ända till daggryningen
i den ljusa sommarnatten. Vid ett sådant tillfälle föddes hans första
barn i den lilla komministergården. När budet kom att allt gått lyckligt
och att en son kommit till världen, så hände något sällsamt. Den bonde
från Hedeviken, med vilken Modin suttit och språkat, ryckte hastigt
till sig sin luva och sprang sin väg det fortaste han kunde. Det var
nämligen då sed i vissa trakter av Härjedalen, att om en man kom till
en gård där ett barn nyss fötts, så skulle luvan tas ifrån honom och ej
återlämnas förrän han lämnat någon rejäl gåva. Och bonden var fattig
Genom Linsäll passerade också folk från övre Härjedalen, och den
vetgirige prästen var inte sen att stifta bekantskap med dessa färdmän
och utfråga dem om allt möjligt rörande deras språk, sedvänjor och
traditioner. På så sätt vann han bl. a. en värdefull meddelare från Tännäs, Ingebrikt Bergman, den sedermera så bekante riksdagsmannen, som
betytt mer än någon annan i vår tid för landskapets utveckling och som
icke utan skäl kallats »Härjedalskungen». Bergman kom en gång på
1890-talet genom Linsäll med ett lass fågel och annat vilt från övre
Härjedalen. Han stannade vid komministergården, och det blev tal om
renhorn, som också tagits på la3set. Bergman nämnde härvid något om
att en hornkrona ännu »hadde vötten kvärq. Ordet »vötten» (den håriga
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hudbeklädnad på hornen, som renen så småningom fejar av) väckte
genast Modins uppmärksamhet, och deras möte i Linsäll kring renhornen
blev inledningen till ett mångårigt samarbete och en omfattande korrespondens rörande härjedalska minnen och sedvänjor.
Redan efter den första längre upptäcktsfärden till »Kungshögen» och
Slyån år 1890 väcktes hos Modin tanken på att ge en samlad framställning av bebyggelsens historia i Härjedalen, grundad på såväl skriftliga
urkunder som muntliga traditioner. Utgångsläget för ett dylikt företag
var vid denna tid särdeles gynnsamt, ty varje by och nära nog varje
gård hade mycket fasta traditioner om sin tillblivelse och sina första
åbor. Ortnamnsbeståndet hade också mycket att förtälja om bebyggelsens
historia. Modin samlade nu systematiskt vad han kunde få fatt på ute i
socknarna av muntligt stoff om den äldsta bebyggelsen, förtecknade alla
gårdar i landskapet och sökte förklaringen till deras namn samt genomgick slutligen på bibliotek och arkiv allehanda skriftliga urkunder och
äldre tryckt litteratur beträffande Härjedalen. På så sätt växte så småningom manuskriptet fram till ett av Modins betydelsefullaste verk,
»Härjedalens ortnamn och bygdesägner», en klassisk bok inom Norrlandsforskningen, utkommen i flera upplagor, varav den senaste 1949. Modin
var förvisso förtjänt av den hederslager, som Uppsala universitet förlänade honom vid LirmoSjubileet 1907.
Efter en tolvårig verksamhetstid i Härjedalen blev Modin komminister
i Multrå och tillika regementspastor i Sollefteå. Nu var han återbördad
till sin egen hemprovins och kunde där på alla lediga stunder fortsätta
sina forskningar. Han översatte från latinet Erik Mickelsson Ströms
gamla dissertation om Ångermanland, skrev om »Ångermanlands kristnande och tidigaste kyrkliga organisation», om »Naturväsen i ångermanländsk folktro» osv, samt påbörjade ett stort arbete om Sollefteåbygdens historia. Sin största insats gjorde han dock i och med utarbetandet
av en beskrivning över sin hemsocken Tåsjö i den ångermanländska
kilen mellan Jämtland och Lappland. Boken »Gamla Tåsjö», som utkommit i två upplagor, är genom sin mångsidighet och sin fasta folkloristiska metod en av de yppersta sockenbeskrivningar vi äga. I viss
mån kan man säga, att den är mönsterbildande inom hembygdsforskningen, och den har otvivelaktigt inspirerat sådana män som 0. P.
Pettersson och Levi Johansson att för sina socknar åstadkomma motsvarande verk.
Doktor Modins alla smärre skrifter och tryckalster kunna räknas i
hundratal. Han var i mer än sextio år en av Norrlandspressens flitigaste
medarbetare i bygdehistoriska sammanhang. En del av hans stora produktion finns förtecknad i Bibliographia Modiniana (Fornvårdaren VI,
1937).
Modins mångsidighet var imponerande. Under 80-talet hade hans
verksamhet inom Norrländska landsmålsföreningen i Uppsala fört honom
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i kontakt med dialektforskningen och dess representanter J. A. Lundell
och Adolf Noreen, och han följde därför »en språklig linje» i sina uppteckningar, något som ytterligare markerades när han under 1900-talets
första decennium började ett mycket nära samarbete med Herman Geijer.
Tidigt kom han också i förbindelse med Artur Hazelius och Nordiska
museet och likaledes med arkeologerna i Stockholm. Men tillika var
Modin hela tiden naturvetenskapligt inställd. Han samlade fjärilar, mineraler och växter alltsedan skoltiden, då själve biskop Landgren uppmärksammade hans fynd och samlingar från Tåsjö. En specialitet, som
han vårdade långt upp i ålderdomen, var konsten att stoppa upp fåglar — en färdighet som han lärt av Gustaf Kolthoff. Som jägare hade
han också aktivt deltagit i björnjakt i Härjedalen.
Erik Modin avled den 9 februari 1953. Sin 90-årsdag i augusti 1952
firade han vid full vigör i kretsen av vänner från när och fjärran, men
på hösten samma år försämrades hans hälsa och hans krafter brötos ner
under de därpå följande månaderna.
Modins mångsidighet, vitalitet, vetgirighet, samlariver och väldiga
produktivitet hade drag, som påminde om vår odlings stora gestalter.
Han var i släkt med dem, som under 1600-talet voro »riksen,s antikvarier
och hävdasökare», och han var tillika en värdig, sentida kollega till de
lärda, originella och myndiga präster, som under gångna århundraden
genom sin flit och sitt samlarnit skänkt vår kulturhistoriska forskning
så många ovärderliga urkunder.'
Dag Strömbäck

Msume
ERIK MODIN, ne le 16 aoiit 1862, doeteur ös lettres et pasteur de la paroisse de Multrå s'installa, apres avoir termine ses etudes de theologie
(1889), å Linsäll en Härjedalen, province qu'il devait par la suite connaitre
å fond. A cöte de ses activites de pasteur, il se ~ona avec ferveur å reimir
tout ce qu'il trouvait d'ancien dans la vieille civilisation paysanne. Se fondant sur les traditions orales et des documents, des noms de lieux etc., il
presenta un apereu detaille sur les habitations de cette province, ouvrage
intitule « Härjedalens ortnamn och bygdesägner » (Les noms des lieux et
les legendes populaires de la province de Härjedalen) premiera edition
en 1902, la troisieme en 1949. Apres avoir passé une douzaine d'annees
dans le Härjedalen et apres avoir ete nomme pasteur å Multrå dans la
province d'iingermanland et pasteur de regiment å Sollefteå, Modin
devait en premier lieu se consacrer å des recherches relatives å sa province.
Comme resultat principal de ces travaux demeurent la deseription de
son pays natal, o Gamla Tåsjö » (1916, nouvelle edition 1938) ainsi que
les quelque 150 ecrits traitant la civilisation et la nature du Norrland
central. Il deceda le 9 fevrier 1953.
1 Ovanstående minnesteckning återger i något omredigerad form en understreckare i Svenska Dagbladet, som förf, skrev i augusti 1952 med anledning
av Modlins 90-årsdag.

Levi Johansson
1880-1955
På vårvintern 1888 kom en ung kvinna farande på skidor den länga
utförslöpan från Burgfjä,llet ner mot Raukasjön, den nordligaste byn i
Jämtland. Hon kom från Stornäset i södra Lappland, nära Fatmomakke
lappkapell. Hon hade åkt med slädskjuts på skaren över fjället men
spänt på sig skidorna när det började luta utför. Tätt bakom sig på
bakskidorna hade hon en liten gosse, som hon fört med sig över gränsen.
Nu fick han hälla sig fast bäst han kunde i hennes kjol, medan det bar
i väg ner mot den lilla fjällbyn på jämtska sidan. Den lille parveln bakpå
skidorna var den då sjuårige Levi Johansson och kvinnan hans moder
Sofia Eriksdotter från Vilhelmina. Detta var Levi Johanssons inträde i
Frostvikens socken, vars hängivne son han sedan blev livet igenom.
Levi Johanssons levnadslopp är så sällsamt, att en fylligare skildring
av det lätt skulle kunna tillfredsställa även ganska kräsna anspråk på
underhållande lektyr?. Om man endast håller sig till vissa yttre konturer,
så föddes han i Stornäsets by vid Kultsjön i Vilhelmina socken den 6
december 1880. I dopet fick han namnen Levi Manasse. Hans mor blev
övergiven av barnets fader, och då hon sedermera gifte sig i Raukasjön
i Frostviken flyttadhs pojken dit från Stornäset. Här blev han getarpojke
några år hos sin styvfar men skickades sedan för brödfödans skull ner
till bönder kring Stora Blåsjön, ett par mil sydväst om Raukasjön. Han
tjänade där under flera år sitt uppehälle som getarpojke under somrarna
och som »lilldräng» under vintrarna. Sällan har väl ett barn slitit så
ont och lidit så för sin ringa härkomst som Levi Johansson under denna
tid. På det ena stället fick han aldrig äta sig mätt utom på julafton och
juldag; på det andra var det visserligen ej så knappt med maten, men
i arbetet ingick även att passa en sinnessjuk man, som var stor och kraftig och ibland kunde bli våldsam.
Gossen hade emellertid en märkvärdig tåga i sig och en ofantlig vetgirighet och lust att lära, som inga vidriga yttre omständigheter tycktes
kunna hejda. Han var händig i fingrarna, snodde vidjor, gjorde näveraskar och lärde sig snickra och svarva. Läslusten tillfredsställdes med
skolböcker och all den lektyr han kunde komma över i fjällbyarna. Då
1 Jfr En byskollärares minnen 1944 (Årsb. f. Sv. undervisn.hist. 70).
9 — 588223 Svenska Landsmål 1957
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Folkskollärare Levi Johansson (t. v.) tillsammans med en meddelare i Ankarede,
Frostviken, midsommaren 1944. — Foto: Manne Eriksson.
Levi Johansson gick och läste, uppmärksammades hans goda förståndsgåvor och bergsäkra minne av socknens kyrkoherde Adolf Arvidsson, och
det ordnades så, att kommunen lånade den unge mannen 300 kronor för
utbildning till småskollärare i Östersund. Villkoret var att han sedan
skulle tjänstgöra i ödebygdsskolorna i socknens östliga och nordliga delar.
»Jag hade satt mig i sinnet», säger Levi Johansson i sina självbiografiska
anteckningar, »att riva upp ögonen på både skollärare och präst, så att
de klarliga skulle se, att här var en getarpojke, som man skulle kunna
göra något annat av.»
Efter tre terminer i Östersund som ende manlige elev på ett kvinnligt
småskoleseminarium var han vederbörligen förberedd att börja lärarverksamheten i Frostviken, som den första tiden förlades till de avlägsna
fjällbyarna Sjoutnäset och Norrsjön, dit inga vägar gingo och där befolkningen under stora delar av året levde i fullkomlig isolering. I Norrsjön
lams det ingen riktig skolsal, utan där undervisade han i ett rum tillhörigt
en gammal födorådsgumma. Barnen hade sina bänkar framför den öppna
spisen, där också den gamla satt tyst och stilla dagarna i ända, och där
tiden i huvudsak markerades genom gummans regelbundna vana att med
bestämda intervaller maka ihop bränderna i spisen och ta sig en styrketår
ur kaffepannan. 1 dessa byar blev den unge småskolläraren en stor till-
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gång, som hjälpte de fattiga fjällborna med varjehanda praktiska ting
och delade deras glädje- och sorgeämnen. Då en karl en gång blivit riven
till döds av en björn ute på en fjällmyr, hjälpte han till att göra en
hedersam kista åt den döde.
Men hågen stod till vidare studier och högre utbildning, och under
stora försakelser samlade han medel till att också gå igenom folkskoleseminariet i Härnösand. Trots goda betyg hade han så när måst avbryta
dessa studier efter två år på grund av skuldsättning och ytterlig fattigdom, om ej en häradshövding från Sollefteå just den kritiska sommaren
passerat genom Frostviken och då av en slump råkat den unge seminaristen, som den sommaren försörjde sig bl. a. genom att ro resande över
en sjö. Den främmande herrn blev så imponerad av den unge roddarens
kunskaper och framåtanda att han, som visserligen själv hade många
barn att försörja, garanterade ekonomien för Levi Johanssons två återstående studieår. Han fortsatte alltså på den inslagna banan och blev
folkskollärare 1906. Därefter undervisade han på ett synnerligen hedrande
sätt vid skolor i Hammerdal, Söderfors och Fränsta under sammanlagt
trettiofem år. Våren 1949 blev Levi Johansson filosofie hedersdoktor
vid Uppsala universitet på grund av ett imponerande författarskap inom
svensk folklivsforskning och tillika under hänvisning till en enastående
samlarverksamhet i mellersta Norrland, som under årens lopp tillfört
folkminnes- och dialektforskningen tusentals sidor av gediget och mångsidigt primärmaterial. Den 1 april 1955 avled han — betecknande nog
vid arbetsbänken i sin verkstad.
Det hör till de livliga och originella begåvningarnas egenart, att de i
regel äro långt före sin tid och ha en förmåga av iakttagelse och värdering, som väsentligt skiljer sig från vanligt folks alldagliga synsätt och
inställning. Levi Johansson fick förvånansvärt tidigt klart för sig, att
hans hembygd Frostviken hade en ovanlig historia och mängder av folkliga minnen, som borde tillvaratas innan det blev för sent. Han lärde
sig under uppväxtåren ett språk, som lät så gammaldags och högtidligt
som om det kom direkt från de gamla nordborna. Han iakttog och upplevde en besynnerlig folktro, där »de underjordiske» spelade en helt dominerande roll, och han följde vetgirigt med i de folkmedicinska kurerna,
stod på god fot med kloka gubbar och andra »vismän» och lärde sig åtskilligt som hörde till de förborgade kunskaperna på dessa områden. Han
hörde sägner berättas och lade dem särskilt på minnet, i all synnerhet
sådant som gällde de första nybyggarnas liv och öden. Med sin praktiska
blick fäste han sig också vid byggnadssätt, arbetsmetoder och ålderdomliga redskap. Kort sagt: han fann tidigt att bygden genom sitt avskilda
läge från kulturhistorisk synpunkt måste tillhöra de intressantaste i
Norrland och i hela sin typ representera mycket av det som på andra.
orter för länge sedan försvunnit. Från 1906 och framåt började han göra
allehanda uppteckningar och beskrivningar, och med åren blev han en
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känd och uppskattad medarbetare åt både Nordiska museet i Stockholm
och Landsmålsarkivet i Uppsala. Han fann också snart, att han hade
en penna och kunde skildra sina intryck och upplevelser från folklivets
olika områden, och med tiden blev han en av de allra flitigaste medarbetarna i Jämten och andra hembygdspublikationer. Krönet i denna
författarverksamhet nådde dock Levi Johansson först 1947 med sin stora
bok »Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken» — ett värdigt motstycke till Erik Modins »Gamla Tåsjö» och 0. P. Petterssons »Gamla byar
i Vilhelmina» och i vissa avsnitt lika underhållande och stilistiskt fullödig
som vår mest klassiska folklivsskildring, Nicolovius »Folklivet i Skytts
härad». Boken, som utgivits genom Landsmålsarkivet i Uppsala, har
också vederfarits den för dylik litteratur nästan unika äran att på ett
par år bli helt utsåld.
Frostviken, Jämtlands nordligaste socken, i storlek närmast jämförbar
med landskapet Bohuslän, började bebyggas först vid mitten av 1700talet. Det var huvudsakligen nybyggare från norska sidan, som sökte
sig till de fiskrika och genom den skifferblandade jorden ganska bördiga
områdena kring Kvarnbergsvattnet (ovanför Gäddede) och Jormsj öarna.
Här byggdes också den första lilla kyrkan, Vikens kapell, i all sin enkelhet en arkitektoniskt förnämlig skapelse från 1790-talet. Bebyggelsen
fortsatte sedan vidare i riktning mot Blåsjön, Ankarvattnet och Raukasjön i norr samt kring en rad ensligt belägna sjöar i öster. Den norska
dialekt, som nybyggarna förde med sig, bevarades i många generationer
fram mot vår egen tid — det s. k. »Limålet» — och blev en ålderdomlig
språklig relikt på svenskt område, numera tyvärr så gott som helt
upplöst.
Om detta »landnam» fanns en mängd muntliga traditioner bevarade
inom släkter och byar, traditioner som genom isoleringen i denna bygd
4ingo en särskild livskraft och fasthet. Dessa traditioner samlade Levi
Johansson — jämte mycket annat — vid en tid då bebyggelsesägnerna
alltjämt levde ett ganska friskt liv och de gamla ännu kunde berätta om
förfädernas bedrifter. I hans bok finner man det mesta av allt detta
muntliga material och därtill mycket ingående skildringar av det dagliga
livet på gårdarna i Frostviken under 1800-talet. Ofta kan han även med
skriftliga handlingar — syneprotokoll, kyrkböckernas anteckningar, bouppteckningar m. m. — ge den dokumentariska bevisningen för sin
framställning.
Livet var kärvt däruppe i fjällbyarna. Lars Persson, som sedan blev
en duktig nybyggare i Björkvattnet, var född ute i vildmarken under
en gran vid västra ändan av Härbergsvattnet. Hans mor hade sitt nattläger där på sin väg till det avlägsna nybygget Dajma. Medan hon födde
sitt barn, revo vargarna hennes får i backen ovanför lägerplatsen. Olava
i Raukasjön var en annan kvinna av samma sort, kraftig som en karl
och mycket starkare än sin man. Hon hade sin egen lie, och vid slät-
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tern på myrarna både slog och räfsade hon. Om hon hade spädbarn vid
sådana tillfällen hade hon barnet med i en kasse och hängde den i en
trädgren medan hon arbetade. Hon snusade som en hel karl och malde
själv sitt snus av norsk bladtobak.
Ingen av de hårda sysslorna i nybyggarlivets vardag är dock skildrad
med så stor inlevelse och medkänsla som getarens. Getarpojkarna och
»lillpigorna», som kommo från de verkligt fattiga hemmen i socknen och
fingo arbete hos de mera välbärgade, kunde ibland behandlas med en
stränghet, som gränsade till det omänskliga. Här talar Levi Johansson
av egen bitter erfarenhet, och även om de verkligt svåra fallen ej voro
många eller skulle kunna räknas till undantagen, så kvarstår likväl det
allmänna intrycket av en underlig social klasskillnad bland pionjärerna
och deras ättlingar och en lika egendomlig brist på medkänsla med de
sämre lottade i samhället. Barmhärtigheten satt uppenbarligen trångt
vid denna tid.
Levi Johansson brukade skämtsamt beteckna sig själv som »en oregelbunden mångsiding». Den karakteristiken träffar nog något väsentligt i
hans väsen. Han var verkligen en mycket rikt utrustad människa med
fallenhet för litet av varje. Han hade en stark konstnärlig ådra och
arbetade i både trä och metall med sällsynt skicklighet. Det konstnärliga
bröt också fram i tal och skrift, och som berättare hade han en ovanlig
gåva att fängsla och levandegöra. Allt pryderi var honom främmande.
Han skildrade rakt på sak och med sälta. Utmärkande för honom var
också en genom hela livet bevarad vetgirighet och upptäckarglädje. Han
ansåg sig aldrig färdig med något utan lärde så länge han levde. Det
fanns en alldeles ovanlig kraft och tåga i denne livlige nybyggarättling.
Även på äldre dagar roade sig Levi Johansson med att göra björkvidjor, som han konstskickligt snodde till prydliga länkar. Björkvidjan
var i äldre tider en av de viktigaste faktorerna i fjällbomas tillvaro; den
ersatte rep och kättingar i allehanda skogskörslor, den användes till selar
och kreatursbindslen, till snöskor under hästarna, till fäste för båtens
åror m. m. Livet hängde ofta bokstavligen i björkvidjan, brukade Levi
Johansson säga. Björkvidjan symboliserade också Levi Johansson själv.
Hans styrka och seghet övervunno till synes övermänskliga svårigheter
och lyfte honom upp på rätt plats i livet. Sin hembygds öden och minnen fogade han samman till en Frostvikens historia, och på så sätt sammanlänkade han även forntid och nutid.1
Dag Strömbäck

.1Usurn

LEVI JOHANSSON, 6thnographe norrlandais, naquit le 6 d6cembre 1880
et mourut le 1" avril 1955. Originaire de la commune de Vilhelmina en
1 Denna minnesteckning tidigare publicerad under strecket i Svenska Dagbladet (15 juli 1955).
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Laponie, il est venu å Frostviken dans la province de Jämtland, oti sa
mere 6tait all6e s'6tablir. Ayant passé son enfance et sa jeunesse dans la
plus grande misåre, le jeune homme si dou6 pour les 6tudes eut une
subvention pour ötre capable de poursuivre ses 6tudes aux åcoles normales
d'ostersund et de Härnösand. A partir de 1906 il fut instituteur Hammerdal (Jämtland), å Söderfors (Uppland) et å Fränsta dans la commune
de Torp (Medelpad) pendant une p6riode de 35 ans jusqu'å l'åge de sa
retraite. Tout en (Stant instituteur Johansson eut le temps d'accomplir
une ceuvre trås importante en r6unissant des mat6riaux linguistiques et
folkloristiques, dont la plus grand partie — bien que non publi6e — se
trouve d6posoSe dans le Nordiska Museet et dans les Archives des dialectes
et des traditions populaires d'Upsal. Sons le titre de « Bebyggelse och
folkliv i det gamla Frostviken » (Habitations et folklore dans le vieux
village de Frostviken) il publia en 1947 une partie des collections importantes qu'il avait n6unies dans son pays natal. Ses activit6s scientifiques
lui valurent en 1949 im doctorat honoris causa å l'Universit6 d'Upsal.
Dans im ouvrage autobiographique intitul6 « En byskollärares minnen »
(M6moires d'un instituteur de village), publi6 en 1944, il nous a fait un
r6cit int6ressant de sa vie d'instituteur et de folkloriste.

Gideon Danell
1873-1957
När f. rektorn, professorn h.c. fil. dr Gideon Danell den 14 maj 1957
avled, slutades ett långt och arbetsfyllt liv i skolans och vetenskapens
tjänst.
Danell var född i Norrköping den 21 augusti 1873. Han var son till
dåvarande pastorsadjunkten i Norrköping, sedermera kyrkoherden i
Västerlösa pastorat, Isak Danell och hans hustru Amanda, f. Pettersson.
Mogenhetsexamen avlade han i födelsestaden 1891, kom samma höst
till Uppsala, där han blev fil. kand. 1895, fil. lie. 1904, disputerade den
28 okt. 1905 på en avhandling om Nuckömålet och promoverades till
fil, dr följande vår. Åren 1905-07 var han medarbetare i Svenska Akademiens ordbok i Lund, docent där i svensk dialektforskning 1906-07 och
docent i nordiska språk vid Göteborgs Högskola 1908-1913. Efter lärartjänstgöring vid olika läroanstalter i Göteborg blev han 1913 rektor vid
Stockholms folkskoleseminarium och 1915 rektor vid Uppsalaseminariet,
vilken befattning han innehade till sitt inträde i pensionsåldern år 1938.

136

HERBERT GIISTAVSON

Under sin studietid i Uppsala kom han snart in på ämnet nordiska
språk under inflytande av Adolf Noreens fascinerande lärarpersonlighet.
Han har med inlevelse skildrat Noreen och hans krets i serien Hågkomster
och livsintryck XIX (1938). Det var dialektforskningen som blev hans
huvudintresse, och redan 1898 började han göra uppteckningar, först i
Västergötland och sedan i Östergötland, varvid han bl. a. utarbetade en
förträfflig ordsamling från Västerlösa.
I den återupplivade Östgöta landsmålsförening, sedermera Styrelsen
för undersökning av Östergötlands folkmål, var han under åren 18991905 sekreterare.
Följande år, 1899, träffade han emellertid i Uppsala en ung estlandssvensk dåv. teol. stud. Jacob Blees, som var född på Nuckö och hade
estlandssvenska till sitt modersmål. Under de närmaste terminerna
hade Danell alltså tillfälle att på lediga stunder göra uppteckningar av
nuckömål efter nämnde sagesman. Dessa forskningar fortsattes på ort
och ställe under somrarna 1900 och 1901, bl. a. med understöd av Svenska
Akademien. Det insamlade dialektmaterialet bearbetade han dels för
sin licentiatavhandling och dels för doktorsavhandlingen Nuckömålet I,
på vilken han disputerade i oktober 1905. Denna första del innefattade
ljudläran. Den följdes av en formlära jämte ett trettiotal sidor med
texter jämte översättning, belysande olika sidor av folklivet, allt ingående
i Svenska Landsmål B 33 (1934).
Danens avhandling om Nuckömålet är ett mönstergillt arbete såväl i
fråga om systematisk uppställning, inträngande fonetisk analys, utförligt
ordförråd och hänsynstagande till dialektens säregna miljö.
Ett kort mellanspel var redaktörskapet för Gotländsk ordbok åren 19091912, varvid han utredigerade partiet A—baxna och även gjorde ett par
uppteckningsresor på Gotland.
Hans huvudintresse vid sidan av de krävande uppgifterna inom den
då ombildade seminarieorganisationen var ordboken över Nuckömålet.
Han gjorde för detta ändamål resor till Estland åren 1908, 1922, 1923 och
1932, där han införskaffade ett rikt och vederhäftigt dialektmaterial.
Under tiden hade han bl. a. även hunnit med att utarbeta en mycket
anlitad Svensk ljudlära (1911), som kom ut i flera upplagor, och en Svensk
språklära (1927), varjämte han genom uppsatser i olika tidskrifter
spridde kännedom om den lilla folkspillran av estlandssvenskar och deras
levnadsförhållanden.
Vid uppnådd pensionsålder bosatte han sig på den idylliska gården
Ekhaga i Väversunda socken vid foten av Omberg, där han i lugn och ro
kunde arbeta på sin ordbok, vilken han också hade glädjen att få ut av
trycket år 1951.
Danells ordbok över nuckömålet låter det rika språkliga materialet
belysas av ingående översättningar och talrika exempel och småtexter,
som ibland växa till hela små uppsatser om någon etnologisk term, såsom
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»kryddor» (nnedikamenter), matk, sko, skänka (på bröllop), troll, underbyggare; under fattig får man en kort redogörelse för de fattigas ställning,
under vidja får man bl. a. upplysningar om prygelstraffets förekomst,
under ugn redogöres för dennas konstruktion etc. Liksom hans avhand-

lingar utniärkes ordboken av den systematiska reda och klarhet, som
var ett av författarens kännetecken.
Gideon Danell efterlämnar minnet av en gedigen och flärdfri, alltigenom ädel personlighet, som oegennyttigt ägnade sig åt sin vetenskapliga och pedagogiska gärning.
Herbert Gustavson
Re'sumi

'Le professeur GIDEON DANELL, n6 dans la province d'östergötland le
21 aoilt 1873, est mort le 14 mai 1957. Jeune 6tudiant, il se consacra
des enquetes dialeetales dans son pays natal. Par la suite il est devenu
directeur de l'Ecole Normale d'Upsal. Il a fait des reeherches approfondies
sur le patois de Nuckö (Estonie), qu'il a d6crit dans sa these « Nuekömålet »,
1905-1934 (Archives des traditions populaires su6doises B. 33), ainsi que
dans son lexique du patois de Nuekö (« Ordbok över Nuekömålet »)
publi6 en 1951. (Bulletins publi6s par l'Aead6mie Royale Gustave Adolphe
= Skrifter utgivna av Kungliga Gustaf Adolfsakademien 27.)

Alfred Vestlund
1891-1954
Den 28 juli 1954 avled lektorn vid högre allmänna läroverket i Hudiksvall fil. dr Olof Alfred Vestlund efter en tids sjukdom.
Vestlund tillhörde den förnämliga rad av nordsvenska dialektforskare
som genom sina doktorsavhandlingar skänkt oss den serie av regionala
monografier, som nu utgör stommen i den moderna dialektvetenskapliga
litteraturen rörande Norrland. I en äldre generation framträda namn som
P. Åström och J. V. Lindgren; under åren efter första världskriget disputerade Petrus Bogren, Alfred Vestlund, Torsten Bucht, Hulda Rutberg, Carin Pihl och Seth Larsson. Alla företräda de en typ av forskare,
som numera kan kallas klassisk, och som snart tillhör det förgångna. Det
utmärkande för dem är, att de med egen hand på ort och ställe upptecknat allt eller åtminstone det mesta av det material de byggt sina
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framställningar på, och de ha själva levat med i det gammaldags bondesamhälle, vars språk de ägnat sitt studium. Detta har givit dem en djup
och bred förstahandskunskap om människor, språk och kulturmiljö, som
är ouppnåelig för den nutida disputand som vuxit upp i det standardiserade folkhems-Sverige. En del av dem ha haft sitt barndomshem i
bondgårdar och ha haft dialekten till sitt modersmål. Till de senare hörde
Alfred Vestlund.
Vestlund föddes den 19/12 1891 i en gammal släktgård i byn Kvarsätt
i Selångers sn i östra Medelpad. Hans far var en framstående man, driftig jordbrukare, duktig organisatör, kommunalpolitiker och slutligen riksdagsman. Alfred visade tidigt anlag för studier och var den ende av de
sex syskonen som sattes i högre skolor. Flit och framåtanda krävdes av
barnen, antingen de arbetade på åkern eller läste läxor. Och Alfred
gjorde bådadera. Så snart han hade lov från läroverket, for han hem till
Kvarsätt och hjälpte till i sysslorna på gården. Men för den skull fick
inte studierna försummas; för att vara säker på att sonen inte låg på
latsidan i Sundsvall förhörde fadern honom på läxböckerna, då han kom
hem. Och denna den intellektuelle bondens livsform, att samtidigt bruka
jorden och bedriva andliga idrotter, gick Alfred så i blodet och han behöll den livet igenom. Ännu under de senare lektorsåren i Hudiksvall
fortsatte han att fira semester med högaffeln i hand hemma i Kvarsätt.
Trohet mot ursprungsmiljön, enkelhet i seder och livsföring, arbetsamhet,
pliktkänsla och rättrådighet äro några av de gammalsvenska bondedygder som formade Alfred Vestlunds personlighet.
Efter studentexamen i Sundsvall 1911 kom han till Uppsala där det
nordiska språkstudiet under Adolf Noreens inspirerande ledning blev
hans huvudintresse. Hans säkra behärskning av sin hemsockens dialekt
blev väl mycket snart uppmärksammad av hans lärare. I föräldrahemmet talades uteslutande dialekt, och det var först under skolåren i Sundsvall som han lärde sig tala stadsbornas språk. Härom berättar han i sin
gradualavhandling: »Själviakttagelsen måste från början alltid hållas
spänd, men i alla fall hände det ofta att tillropet »bonntjyv» ifrån kamraterna gjorde mig uppmärksam på mina bockar i det lokala riksspråkets
grammatik.» Redan under sin första feriesommar som uppsalastudent
gjorde han dialektuppteckningar hemma i Selånger. Det var en s. k. typordlista han fyllde i och lämnade in till Norrländska studenters hembygdsförening — det var två år före Landsmålsarkivets grundande. Han
åstadkom dessutom en ordsamling om över 800 sedesblad, alltsammans
gjort med noggrannhet och kunnighet. Hans synkrets vidgades emellertid mycket snart, och de närmast följande somrarna ägnade han sig åt
Medelpads västligaste socken, Haverö, med dess från landskapet i övrigt
starkt avvikande mål. Studiet av haverömålet bar frukt i uppsatsen »En
del mer framträdande skiljaktigheter mellan folkmålen i Haverö och Selånger», som ingår i hans samlingar i Landsmålsarkivet.
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Vestlund tycks vid denna tid ha sett som sin kommande huvuduppgift att åstadkomma en större sockenmonografi över selångersmålet, men
under inflytande av Herman Geijer, Landsmålsarkivets föreståndare,
utökades planen till en landskapsöversikt med selångersmålet som grund
och utgångspunkt. Under somrarna efter magisterexamen 1915 reste han
som upptecknare i alla delar av Medelpad. Han blev licentiat 1918 och
lämnade då Uppsala för lärartjänstgöring i Umeå och Linköping. Vid
sidan om tjänsten fortsatte han emellertid sitt dialektarbete, och våren
1923 disputerade han på avhandlingen »Medelpads folkmål I».
Den dialektgeografiska syn han här anlägger på selångersmålets ställning i landskapet och dess förhållande till målen i grannlandskapen var
vid denna tid någonting nytt. Förra hälften av bokens 138 sidor ägnas
medelpadskans dialektgeografiska ställning. Redigt och klart går han här
igenom en rad viktiga drag i ljud- och formlära, som utgöra skiljaktigheter mellan målen i Medelpad och gränssocknarna i Ångermanland,
Jämtland och Hälsingland. Han visar upp, att Medelpad bortsett från
Haverö, är ett i språkligt hänseende ovanligt enhetligt landskap med
klara gränser åt de flesta håll. Det är egentligen bara mot den östligaste
jämtskan, i Ragunda-Hällesjö-trakten som landskapsgränsen inte bildar
språkgräns; där övergå målen kontinuerligt i varandra. I senare halvan
av boken börjar Vestlund en mycket brett anlagd behandling av medelpadskans historiska ljudlära. Men här kom han inte längre än till första
kapitlet, äldre kort a, som ägnas en grundlig utredning på 71 sidor. Det
stora omfånget beror framför allt på de mängder av exempelord som
förf. anför för att verifiera uppställda regler. Härigenom har han, såsom
han själv i inledningen till boken klart förutsåg, gjort forskningen en
betydelsefull tjänst. Tillvägagångssättet kan säkerligen ses som utslag
av ett par framträdande karaktärsdrag hos Vestlund: hans solida hederlighet, viljan att ge klara belägg för sina påståenden och hans anspråkslöshet för egen del, som sade honom, att det bestående i ett verk av
detta slag inte är de mer eller mindre skarpsinnigt formulerade »ljudlagarna» och de listiga förklaringarna av undantagen utan materialet
självt. Och härutinnan hade han förvisso rätt. Otaliga forskare ha ivrigt
och tacksamt excerperat bokens rika och pålitliga ordförråd, varav huvudparten härrör från Selånger. Jämte Nordlanders ordbok över Multråmålet är väl Vestlunds avhandling ännu efter 35 år vår största och mångsidigaste publikation av modernt upptecknade dialektord från någon
socken mellan Västerbotten i norr och Dalarna-Uppland i söder.
I Hudiksvall hamnade Vestlund i en stimulerande miljö, som vårdade
fina humanistiska traditioner med rötter tillbaka till den store hälsingeskildraren Olof Broman under förra hälften av 1700-talet. Ett århundrade
senare, omkring 1860, hade den bekante prosten Lars Landgren i Delsbo
tagit initiativet till Hälsinglands fornminnessällskap, en sammanslutning
som varit av genomgripande betydelse för provinsens kulturliv. Välbe-
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kant är hur Hälsinglands storartade kyrkliga konstskatter räddades
genom upprättandet av museet i Enångers medeltidskyrka. I sällskapets
namn utgavs Landgrens »Uppränning till grammatik för Delsbomålet»
1862 och rektor Fredrik Wennbergs »Ordbok öfver allmogeord i FIelsingland» 1873, båda arbetena av största vikt för en senare tids dialektforskning. För den nye hudiksvallslektorn erbjöd Fornminnessällskapet ett
naturligt verksamhetsfält, och han kom snart att tillhöra dess styrelse.
Den första av hans många insatser såsom hälsingeforskare var den i
Hudiksvalls läroverks årsredogörelse 1929 publicerade studien »Hälsingska dialektdrag i Olof Bromans Glysisvallur». Av Bromans bekanta verk
om Hälsingland, det svenska 1700-talets mest betydande kulturhistoriska
landskapsskildring, hade dittills över 1 000 sidor publicerats. Med tilllämpande av metoder av det slag som Bengt Hesselman tidigare nyttjat
beträffande uppländskan, granskar Vestlund Bromans språkformer och
visar upp, att de äro starkt influerade av hälsingemål. Vestlunds undersökning, som också innehåller en del originaluppteckningar, blev ett viktigt tillskott till den än i dag alltför magra litteraturen om hälsingemålen. Hans förtrogenhet med Olof Broman gjorde det naturligt, att
det var han som höll högtidstalet, när läroverket hyllade Bromans minne
vid den 1932 resta bysten i kyrkparken. Det finnes tryckt i läroverkets
årsredogörelse 1933.
Trots många ansatser och ivriga bemödanden lyckades inte Fornminnessällskapet åstadkomma någon egen periodisk publikation förrän
70 år efter sitt grundande. bet var Vestlund, som i nära samverkan med
apotekaren Sven Brun gav verklighet åt planerna. Med Vestlund som
redaktör utgavs från år 1931 publikationen »Gammal hälsingekultur»,
som utkom vartannat år t. o. m. 1939 samt senare 1945 och 1952.
1 Den
har genomgående hållits på ett högt plan och ägnat ett framträdande
intresse åt dialekt- och traditionsforskning. En rad av de på lång sikt
värdefullaste bidragen härröra från redaktören själv. Han inleder första
årgången med en minnesruna över sällskapets store samlare, läroverksadjunkten Frans Rodenstam. I uppsatsen »Om Forsaringen. Ett runminnesmärke och en folksägen» ger han sig in på ett doktoralt ämne, den
mångomskrivna runinskriften på järnringen från Forsa kyrkodörr, tidigare tolkad främst av Sophus Bugge. Vestlund tar upp en av Bugge negligerad folklig tradition som gör gällande, att ringens placering i Forsa
ej är ursprunglig; den hade från början suttit i kyrkodörren i Hög, i
Nordhälsinglands äldsta kyrka i den gamla landskapstredingen Sunded.
Vestlund hävdar med kraft folktraditionens värde som historisk källa
i allmänhet och ger goda skäl för sin mening att den ifråga om Forsaringen har rätt, en åsikt som helt accepterats av den senare forskningen. Ett par välredigerade texter på delsbomål och forsamål ingå
också i häftet. Till de av senare forskare flitigast nyttjade och citerade
Efter Vestlunds frånfälle har hittills ett häfte utgivits, 1956.
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bidragen i hela serien höra två andra av Vestlunds arbeten, publiceringen
av Hälsinglands äldsta bevarade jordebok »Skatteboken av Hälsingland
för år 1542» utgiven med diplomatarisk noggrannhet i årg. 1933 och uppsatsen »Något om ortnamnen i Hälsingland» i årg. 1935. Den senare utgör den första samlade översikten över landskapets ur många synpunkter
intressanta ortnamnsskick. Vestlund visar sig väl behärska den moderna
ortnamnsforskningens metodik, och hans framställning är i sin populära
form föredömligt klar och välbalanserad. Särskilt viktigt är partiet om
sta-namnen, som illustreras med en utmärkt karta i färgtryck. Förf, visar
upp, hur namnen fördela sig på de tre områden som motsvara landskapets i Hälsingelagen angivna tredingar, Norrstig, Sunded och Ala
(Alir). Sammanställda med arkeologiska fakta visa sta-namnen, att denna
indelning måste ha kommit till före vikingatid, och den torde återspegla
landskapets storhetsskede under romersk järnålder och folkvandringstid.
— I en annan uppsats ger han en fyndig, ehuru knappast antaglig tolkning av ortnamnet Iggesund, som han vill föra tillbaka på ett äldre iv'idegran'. Även det sista av Vestlund redigerade häftet, 1952, innehåller
en ortnamnsuppsats »Några minnen om gammal samfärdsel i hälsingska
ortnamn», där han bl. a. lägger fram några skarpsynta iakttagelser och
tolkningsförslag kring namnen Norrstigen och Nordanstigl , som enligt hans
mening ha olika ursprung och innebörd. Bland Vestlunds ortnamnsundersökningar må slutligen nämnas hans uppsats »Om förklenande
namnleder, i synnerhet 'katt'» i Nomina germanica. Hyllningsskrift till
B. I. Hesselman 21 dec. 1935 (även i Namn och Bygd 1936), där han gör
sannolikt, att förleden i namn som Kattberget och Kattdjupet inte är monument över avlidna kattor utan har en allmänt förklenande innebörd.
Alfred Vestlunds forskningsfält var emellertid inte snävt begränsat till
dialekter och ortnamn. Han gjorde insatser på skilda områden av den
nordiska språk- och folklivsforskningen. Uppsatsen om Forsaringen har
redan nämnts. Till Landsmålsarkivet lämnade han in åtskilliga folkminnesuppteckningar, och i årsboken Ångermanland-Medelpad publicerade
han 1936 »En akademisk avhandling om norrländsk vidskepelse», selångersonen E. P. Selahns latinska disputation 1815 översatt och kommenterad. Från hans senare uppsalaår härröra tvenne uppsatser rörande fornvästnordisk diktning och religionshistoria: »Åskgudens hammare förlorad.
Ett bidrag till nordisk ritforskning» (Edda 1919) och »Om strofernas ursprungliga ordning i Sigvat Tordarsons 'Bersimlisvisur'» (Stud. t. Axel
Kock 1929, Arkiv f. nord. fiol. Bd 44, tilläggsb.), båda vittnande om
solida kunskaper och lätthet att finna nya uppslag.
På 1940-talet återvände Vestlund till den uppgift som åren igenom
låg honom närmast om hjärtat: uppteckningarna från hemsocknen. På
sedeskort redigerade han ut sina ordanteckningar från Selånger och lämSin tolkning av namnet Nordanstig hade Vestlund framställt redan i ett
radioföredrag 1933.
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nade in dem till Arkivet. Tyvärr avbröts arbetet genom hans bortgång.
Den renskrivna samlingen omfattar f. n. c:a 7 400 kort från A till T.
För svensk folkmåls- och folklivsforskning och särskilt för vår institution var Alfred Vestlunds tidiga frånfälle en svår förlust. Hans ämneskamrater inom skilda generationer hylla minnet av en medforskare, vars
gedigna kunskaper och djupgående erfarenhet av norrländskt folkliv,
omutliga vederhäftighet och stillsamma anspråkslöshet förskaffade honom
många uppriktiga vänner.
Folke Hedblom

lUsur
ALFRED VESTLIIND, n6 dans la province de Medelpad en 1891, d6c6da
en 1954. Il etait professeur de lyc6e en Hudiksvall. Dans sa th6se en
1923 « Les patois de la province de Medelpad» (Medelpads folkmål I,
Archives des traditions populaires su6doises B. 48) il a donn6 im bon
aper9u des patois de sa province natale. De plus il a publi6 des 6tudes
concemant la vieille civilisation de la province de Hälsingland et a 6dit6
la publication p6riodique « Gammal hälsingekultur)> 1931-1952.

Litteratur
Bruno Quadri, Aufgaben und Methoden der onomasiologischen Forschung.
Eine entwicklungsgeschichtliche Darstellung. Bern 1952. Romanica Helvetica vol. 37.

Termen onomasiologi är sällsynt på svenska. Ordet saknas i våra vanliga ordböcker och uppslagsböcker, av vilka de flesta däremot redovisar
termerna ordgeografi och onomatologi. I tryckta arbeten på svenska kan
jag bara erinra mig att ha sett avledningen onomasiologisk i ett citat efter
Karl Vossler, anfört och översatt av Lars Levander.'
Ordbildningen onomasiologi (ty. Onomasiologie eller Bezeichnungslehre,
fr. onomasiologie, till grek. onomasia 'benämning, uttryck') är parallell
till semasiologi, dvs. betydelselära, och kan i anslutning härtill lämpligen
försvenskas med ordet benämningslära.2 Enklast kan onomasiologien beskrivas som en omvändning av semasiologien. Medan den senare behandlar betydelserna med utgångspunkt i orden, så undersöker den förra orden
med utgångspunkt i betydelserna, — eller bättre: med utgångspunkt i
begreppen.3
Fastän termen inte brukar användas inom nordisk språkvetenskap i
Sverige, så har inom svensk dialektgeografi och ord- och sakforskning
utgivits ett flertal avhandlingar, som med hänsyn till sina metoder och
sin målsättning — helt eller delvis — kan hänföras till onomasiologien.
Hit hör på den geografiska sidan sådana arbeten som D. 0. Zetterholrns
»Nordiska ordgeografiska studier. Benämningar på de unga husdjuren»
(1937), Manne Erikssons »Hjäll och tarre samt andra ord för översäng och
övervåning» (1943), och de många senare ordgeografiska avhandlingar
1 Lars Levander, Till frågan om ordens död, Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademiens Handlingar, Antikvariska studier IV, 1950, s. 294.
Ändå svenskare ord för dessa två språkvetenskapsgrenar vore tydlära och
nämnlära. Ordet namnlära förbehålls däremot för onomatologi eller onomaetik,
dvs, läran om egennamnen, även om det enkla ordet namn i svenskan inte enbart betyder 'nomen proprium'. Om da. Tyd 'betydelse' och Ntevn 'benämning'
jfr redan Otto Jespersen i Danske Studier, 1908, s. 212, resp. Lis Jacobsen,
Kvinde og Mand, 1912, s. 2 f.
3 Jfr Adolf Zauner, Die romanischen Namen der Körperteile, Romanische
Forschungen, bd 14:1 (1903), s. 339 f., och t.ex. J. Marouzeau, Lexique de la
terminologie linguistique, 3e 61., 1951, s. 160.
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och uppsatser som likaledes undersöker benämningarna för semasiologiskt
eller etnologiskt samhörande begrepp. På den monografiska sidan bör
väl i första hand nämnas Lars Levanders och Ella Odstedts fyra volymer
»övre Dalarnes bondekultur under 1800-talets förra hälft» (1943-53),
vilka ju från en etnografisk och begreppsmässig utgångspunkt lägger fram
ordförrådet i den dalmålsordbok, som ännu är under arbete.
Onomasiologi som en egen forskningsgren inom lingvistiken har främst
odlats inom den romanska språkforskningen. Österrikaren Adolf Zauner
införde och definierade termen 1902 i sin avhandling »Die romanischen
Namen der Körperteile», men han byggde därvid vidare på den grund
som hade lagts av äldre romanister — och även germanister. Den schweiziske romanisten Bruno Quadri, lärjunge till Jakob Jud i Ziirich, har i sin
doktorsavhandling »Aufgaben und Methoden der onomasiologischen Forschung» (1952) följt onomasiologiens utveckling inom romansk — och
delvis germansk — språkforskning fram till ungefär 1950.
Benämningsläran är i princip lika litet som betydelseläran en forskningsgren som enbart angår clialektologien. Som redan de nyss anförda
svenska exemplen antyder står den emellertid folkmålsforskningen nära.
Till förgrundsfigurerna inom onomasiologiens utveckling räknar Quadri
bland andra sådana bland nordister välkända romanska dialektgeografer
som Jules Gilliåron och Karl Jaberg. Quadris arbete om onomasiologien
bör därför intressera också svenska folkmålsforskare.
Bruno Quadri har arbetat sig igenom ett väldigt material av avhandlingar och uppsatser, alltifrån Jacob Grimms »Ueber die Namen des
Donners», »Die Wörter des Leuchtens und Brennens» m. fl. uppsatser
från 1800-talets mitt till Sever Pops stora översiktsarbete »La dialectologie» (1950). Bättre än Pop har Quadri förstått att krama saften ur
citronen, — att ställa upp materialet efter inre principiella grunder och
lägga fram onomasiologiens egenart och utveckling inför läsaren i en
sammanträngd och översiktlig form med tyngdpunkten förlagd till vissa
enligt Quadris åsikt väsentliga — ofta schweiziska — arbeten. Quadris
framställningssätt är i huvudsak klart och redigt. Författaren ger rikliga
och noggranna litteraturanvisningar. Hans arbete är också överskådligt
uppställt i typografiskt avseende.
»Aufgaben und Methoden der onomasiologischen Forschung» innehåller
fyra huvudkapitel, av vilka det första avgränsar begreppet onomasiologi
och presenterar dess källmaterial, medan det sista utgör en — delvis
resonerande — bibliografi, uppställd efter forskningscentra — och ganska
ofullständig ifråga om den nordiska lingvistiken. Därtill kommer ett
författarregister och ett utförligt index över omtalade begrepp, t. ex.
»Vaceinium myrtillus L., Heidelbeere», med hänvisningar till de ställen i
avhandlingen där deras benämningar, t.ex. namn på blåbär, behandlas.
De två mellankapitlen »Entwicklungsgeschichte der onomasiologischen
Forschung» och »Die Onoma.siologie im Rahmen der Sprachwissenschaft»
10 — 85223 Svenska Landsmål 1957
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utfyller trots den omfattande bibliografien mer än hälften av arbetet och
framstår också innehållsligt som dess kärna.
I det följande kommer bara några av onomasiologiens grundfrågor att
beröras. Den första rör förhållandet mellan begrepp och benämning. Redan
Ernest Tappolet, en av Zauners viktigaste föregångare, ställde i sin avhandling »Die romanischen Verwandtsehaftsnamen» (1895)1 frågan, huruvida de förändringar som genom århundradena har inträffat ifråga om
de romanska språkens släktbenämningar också innebär en förändring i
själva begreppen eller föreställningarna om släktförhållanden. Om man
som t. ex. italienaren Carlo Volpati (1913) menar att begreppet inte är
åtkomligt annat än genom benämningen och att en rik växling i orden
för en viss företeelse speglar en motsvarande variation i begreppen eller
föreställningarna om företeelsen, så rycks ju själva grunden bort för en
forskning, vilken såsom onomasiologien utgår från begreppet.
I sitt väsentliga arbete »Sprache als Äusserung und Sprache als Mitteilung (Grundfragen der Onomasiologie)» (1917) hävdade därför Karl Jaberg
att språkforskaren måste vända sig bort från psykologiserandet och räkna
med ett givet psykiskt innehåll, med relativt konstanta begrepp, som bas
för sina undersökningar. Han framhöll också att en rik växling i benämningarna inte nödvändigtvis behöver bero på oklarhet i den motsvarande
begreppsbildningen utan också kan hänga samman med de ifrågavarande
begreppens låga »Mitteilungswert».2 Ett utomordentligt exempel på vad
Jaberg avser har Rolf Pipping givit, när han påpekar att svenskar har
klara föreställningar om de tre mellantårna, fastän dessa saknar benämningar.3 Också Quadri håller fast vid begreppet som en primär företeelse
i förhållande till benämningen (s. 4).
Sanningen ligger väl någonstans mitt emellan Volpatis och Quadris
åsikter. Benämningsläran måste rent metodiskt utgå från begreppet som
primärt i förhållande till benämningen, men den kan inte se bort från det
välkända förhållandet att med en rikt differentierad terminologi följer
också en klarare föreställning om den bakomliggande verkligheten, antingen denna är konkret som ifråga om samernas benämningar på renar
av olika kön, ålder och utseende, eller abstrakt som när det gäller estetikerns termer för skilda konstnärliga uttrycksmede1.4
1 För källor och citat som i denna recension anförts efter Quadri hänvisas
generellt till dennes arbete, där de berörda arbetena och litteraturställena lätt
återfinns med hjälp av innehållsförteckningen och författarregistret.
2 1 ett annat sammanhang använder Jaberg termen nVerkehrswert». Jfr
vidare Dahlstedt, Det svenska Vilhelminamålet, 1, s. 36 och 73 med hänvisningar.
3 Rolf Pipping, Språk och stil, 1940, s. 79 f.
4 Jfr om detta problem också Esaias Tegnér d. y:s »Språkets makt över tanken» (1880), omtryckt i: Ur språkens värld, 1, 1922, s. 174-178 och 185-188,
samt Adolf Noreen, Vårt språk, 5, s. 12 f.
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Till de forskare som Quadri sätter i förgrunden i onomasiologiens utvecklingshistoria hör den svenske romanisten Ivan Pauli. Dennes avhandling »'Enfant', 'gargon', 'fille' dans les langues romanes» (1919)
äger den förtjänsten att den vid sidan av de objektiva orden också i stor
utsträckning fäster avseende vid de känslobetonade benämningarna för
barn. Ord med stark känsloladdning har också undersökts av ett par
rumäner: Lazare SaimSan behandlade redan 1905 ord för katten, dess
läten och åtbörder osv., i romanska språk, och Emil Petrovici har i ett
supplementband till den rumänska språkatlasen kartlagt benämningarna
för bl. a. sexuella begrepp (»Ternneni considerati obsceni», 1942).
I svensk follmaålsforskning har språkets affektsida, ordens känslovärde
och stämningsinnehåll, eller — med en modern semantisk term — deras
konnotativa betydelser, hittills inte kommit till sin fulla rätt, ett förhållande som kanske i inte ringa mån beror på Adolf Noreens olyckliga
begränsning av innebörden i termen betydelse.'
Onomasiologien står varken i harnesk mot den traditionella etymologiska forskningen eller mot den moderna ordgeografien. Däremot kritiserar Quadri på dess vägnar den ensidighet i metod och målsättning,
som inte så sällan kommer till uttryck inom dessa bägge senare grenar
av språkvetenskapen. Efter sin lärare Jakob Jud (1911) citerar han
(s. 78 f.): »Imrner mdlir will mir scheinen, dass die blossa Auffindung eines
Etymons nicht unser Hauptziel sein kann noch darf, sondem dass wir die
allgemein bildenden Werte, die sich aus der Wortforschung fät. unsere
Kenntnis des Sprach- und Kulturlebens ergeben, tiefer ausschöpfen
mässen.»
Därmed är vi inne på ord- och sakforskningens område, såsom det har
dragits upp av germanisten Rudolf Meringer och romanisten Hugo
Schuchardt. Quadri redovisar dessa forskares insatser med stor uppskattning, även om han till sist reserverar sig för faran att denna forskningsgren
alltför ensidigt betonar materiella ting på bekostnad av andliga kulturföreteelser.
Ett mer markerat avståndstagande från den traditionella etymologiska
forskningen innebär den ovannämnde Sain6ans undersökningar (1905-07)
rörande metaforisk språkförnyelse (fr. erSation mkaphorique) i ordskatten
kring vissa husdjur. Här skjuts onomatopoetiska nybildningar, hypokorismer och lockord osv. i förgrunden på ordrötternas bekostnad.
Det är rimligt att Sairt6an i vissa avseenden gjorde sig skyldig till
överdrifter. Hans arbeten rönte stark kritik. Att en frigörelse från den
etymologiska forskningens ensidigt antikvariska värdering är nödvändig
inom benämningsläran och ordgeografien är emellertid uppenbart. Romanisten Leo Spitzer publicerade redan 1912 sin undersökning över »Die
Namengebung bei neuen Kulturpflanzen im Französischen», vilken bl.a.
1 Vårt

språk, 5, s. 15-18. Jfr också Esaias Tegn& d. y. a. a. s. 186.
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behandlar orden för majs och potatis. Potatisens benämningar på belgiskt,
nederländskt och tyskt område har sedan behandlats av flera kända
forskare, bl. a. Theodor Frings och Paul Kretschmer.
I Sverige — eller hela Norden — skulle en kartläggning av potatisens
folkliga benämningar kunna föra till intressanta slutledningar av allmän
dialektologisk natur, eftersom resultaten kunde sammanställas med relativt lättåtkomliga kulturhistoriska förlopp och ge anvisning om spridningsvägars och gamla ordbarriärers eller dialektgränsers betydelse för
ett ords utbredning i sen tid.
Ordgeografien gav på sin tid onomasiologien vind i seglen. Mot mästaren Jules Gilliåron riktar Quadri dock kritik för verklighetsfrämmande
och spekulativ ensidighet. En analys av en ordkartas s. k. stratigrafi eller
lagerföljd måste, menar Quadri i anslutning till den schweiziske romanisten Paul Aebischer, med hjälp av äldre språkliga källor så långt det går
byggas ut och stöttas under med ordgeografiska tvärsnitt från gångna
språkskeden. Theodor Frings har ju på västtyskt område arbetat på
ungefär detta sätt.
»Das Zentralproblem, welches als lockendste Aufgabe die ronianische
Wortforschung im nächsten Jahrzehnt in Angriff nehmen wird, betrifft
die Frage nach der geographischen Verteilung des lateinischen Wortschatzes iber die römischen Provinzen, welche den Kern der heutigen
Romania bilden», skrev Jakob Jud redan 1912. För några år sedan publicerade den tyske romanisten Gerhard Rohlfs en sådan studie »Die lexikalische Differenzierung der romanischen Spra,chen. Versuch einer romanischen Wortgeographie.»1 Rohlfs behandlar i detta arbete (s. 74 ff.)
bl.a. orden för 'sto', fr. la jument, dvs, samma husdjur som tjänar som
bas för Albert Dauzats bekanta paradexempel på stratigrafi inom fransk
ordgeografi.2 En sammanställning mellan de bägge forskarnas synpunkter
och resultat visar klart, hur Rohlfs' vidgade språkhistoriska, kulturhistoriska och geografiska perspektiv rår över en ensidigare stratigrafisk
analys.
Medan benämningsläran till en början främst uppehöll sig vid benämningarna på konkreta företeelser utvidgade den småningom sitt område
till att omfatta inte bara orden för rent abstrakta begrepp utan också —
såsom Quadri fattar onomasiologien — morfologiska, syntaktiska och
i I: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil.hist. Klasse, 1954:4.
2 Jfr t.ex. Albert Dauzat, La gåographie linguistique (vars 1. uppl. kom
1922), 46me mine, 1944, s. 35 ff ., och Natan Lindqvist, i: Orientering i språkvetenskapen, 1943, s. 64 f. — Dauzat hörde likväl inte till de Gilliåron-lärjungar
som svor på mästarens ord. Redan Dauzats stratigrafiska metod synes innebära
en större mottaglighet än hos läraren för sådant material som ligger utanför
Atlas linguistique de la France.
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stilistiska uttrycksmedel för ett rent formellt eller emotionellt innehåll.
Marie-Louise Miiller-Hauser (1943) har t.ex. behandlat de olika sätten
för emfas eller framhävning (fr. mise en relief) i nufranskan.
Mot bakgrunden av denna utveckling lyder Bruno Quadris slutliga
definition på onomasiologi (s. 175 f.): »Die Onomasiologie erscheint auf
Grund des heutigen Forschungsstandes als jene sprachwissenschaftliche
Disziplin, welche — ausgehend von einer mehr oder weniger deutlich
abgegrenzten, im Bewusstsein einer Sprachgemeinschaft lebencligen Einzelvorstellung oder von einer Gruppe verwandter Begriffe — das Ziel
verfolgt, deren verschiedenartige lexikologische, stilistische, metaphorische und allfällige extragrammatikalische Ausdrucksmöglichkeiten in
Schriftsprache und Mundart fur ein bestimrntes Sprachgebiet zu sammeln
und unter eingehender Berficksichtigung aller begrifflichen, sachgeschichtlichen, geographischen und psychologischen Faktoren diachronisch und
synchronisch zu deuten.»
Benämningsläran skär på så vis in på snart sagt alla språkvetenskapens
gamla och nya undersökningsfält, liksom en strålkastare uppställd i en
ny vinkel. Det finns knappast anledning för oss svenska folkmålsforskare
att helt falla till föga för denna »nya» forskningsgren, när vi arbetar vidare
på våra gamla tegar. Men vi bör kunna vara överens om att den ononiasiologiska synvinkeln vidgar vårt blickfält.
Genom sin klarhet och redighet är Bruno Quadris arbete dessutom en
god och användbar handbok för både folkmålsforskare och betydelseforskare.
Karl-Hampus Dahlstedt
Ingemar Ingers, Språket i Lund. Dialekt och riksspråk i Lund och omnejd. VIII H- 140 88. Sthm 1957. ( = Skrifter utgivna av Nämnden för svensk
språkvård. 17: Svenskt riksspråk i regionala skiftningar. 1.)
Intresset för våra svenska dialekter har sedan gammalt nästan enbart
omfattat folkmålen på landsbygden. Själva ordet dialekt har mer eller
mindre medvetet uppfattats som synonymt med landsmål, och våra två
viktigaste folkmålsinstitutioner kallas landsmålsarkiv.
Den lärdomshistoriska bakgrunden till denna intresseinriktning ligger
i ett äldre skede — 1600-talet till mitten av 1800-talet — i den götiska
förkärleken för det ålderdomliga. På landsbygden återfann forskarna mer
av det fornnordiska språkarvet, än i de tidigt förtyskade och moderniserade städerna. Under slutet av 1800-talet, när grunden lades för vår
nutida folkmålsforskning, behärskades som bekant språkvetenskapen av
den junggrammatiska skolan. Den tog nästan uteslutande fasta på språkets lagbundna ljudhistoria, och sökte sig därför till avlägsna bygder
med deras — som man menade — ostörda inhemsk språkutveckling,
hellre än till städernas blandspråk.
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För utforskandet av det svenska riksspråkets historia har denna ensidiga inriktning på landsmålen inte varit helt ändamålsenlig. Den verksamma Nämnden för svensk språkvård har därför tagit initiativet till att
forska ut språket i våra städer, dock inte i första hand de gamla st a dsm ål en, dvs. folkmålen i städerna, utan de s. k. lokala riksspråken.
Först i raden har den skånske folkmålsforskaren Ingemar Ingers i dagarna
givit ut sitt arbete »Språket i Lund» i Nämndens skriftserie. Det kommer
om jag är rätt underrättad — närmast att följas av motsvarande beskrivningar av språken i Härnösand och i Göteborg.
Som skildrare av ett stadsspråk kan Ingers alltså sägas vara något av
en banbrytare.' Som utforskare av lokalt riksspråk i vidare bemärkelse
eller bättre: regionalt riksspråk — har han däremot förelöpare.
Om det sydsvenska riksspråket har undersökningar tidigare publicerats
av Gösta Bergman, Alf Lombard och Ingemar Ingers själv.2
Sin framställning av Lundaspråket målar Ingers upp mot en bred geografisk och historisk bakgrund. Med kraft hävdar han de skånska folkmålens självständiga mellanläge mellan danskan och svenskan, oberoende
av Roskildefreden 1658. Som en sammanjämkning mellan den gamla folkliga skånskan, sådan den talas i mellersta delen av Torna härad, och det
svenska riksspråket framstår sedan språket i Lund. Men i den kompromissen finns, som redan antytts, två stadion folkmålet i lärdomsstaden,
åt vilket Ingers ägnar ett viktigt avsnitt av inledningskapitlet (s. 11-22),
och det nutida lokala riksspråket.
Att dra en klar gräns mellan dessa två språkarter är svårt — för att
inte säga omöjligt. Ingers förefaller att ha valt en social definition: »folkspråket» eller »den genuina Lundadialekten» talas — eller talades — av
kroppsarbetarna och hantverkarna (s. 12). Det lokala riksspråket talas
däremot av »affärs- och kontorsfolk, banktjänstemän, ingenjörer, konstnärer, läkare, sjukvårdspersonal, lärarpersonal, prästerskap, officerare,
tidningsmän och tjänstemän i allmänhet» (s. V). De i språkliga frågor alltför introspektiva och självdisciplinerade akademiska lärarna har Ingers,
till skillnad från Gösta Bergman, med skäl lagt åt sidan, liksom också
hoppas anm. — modersmålslärarna på skolornas högstadium.
De tidigare ofta nyttjade termerna bildat talspråk och vårdat talspråk
el. dyl. har Ingers inte tagit upp. Med fog framhåller han att de i regel
innebär en alltför subjektiv värdering (s. VII). För undersökningar av
1 Jfr dock Olof Gjerdman, Studier över de sörmländska stadsmålens kvalitativa ljudlära, 1-2, 1918-27, och Ingers själv »Gammalt Malmöspråk» i:
Malmö fornminnesförenings Årsskrift 1938, s. 7-20.
2 Gösta Bergman, Sydliga provinsialismer i det bildade svenska talspråket,
ANF, årg. 56, s. 125-250; Alf Lombard, Sydsvenska och uppsvenska, ANF, årg.
60, s. 1-72; och Ingemar Ingers, Sydsvenskt riksspråk, Sthlm 1950 ( Skr. utg.
av Nämnden för svensk språkvård, 7.)
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regionala talspråksvanor innebär de också att man i förväg skjuter in sig
på dem som talar mest rikssprå,kligt (dvs. centralsvenskt) och lätt avskärmar väsentliga talspråksarter frän sitt synfält.
I inledningskapitlet till »Språket i Lund» kommer också Ingers' rika erfarenhet av beröringen mellan folkmål och högspråk i allmänhet till uttryck. Rikstalspråket i äldre tider betecknar han träffande som ett »högrestånds-språk» (s. 22). Att det, liksom det religiösa skrift- och lässpråket,
påverkade folkmålen kan man t. ex. se av de rätt många romanska lånord som — tvärtemot vad som brukar påstås' — i utpräglat dialektal
form möter i genuina bygdemål åtminstone i norra Sverige. Men rikstalspråkets inflytande hade en begränsad räckvidd och hotade inte folkmålen
på allvar, så länge ståndssamhället bestod.
»Det är ett relativt fåtal, som ägnat hithörande (dvs, språkliga) spörsmål någon större uppmärksamhet och som skulle vara i stånd att tillfredsställande redogöra för sitt eget språkbruk», skriver Ingers om sina meddelare (s. V) och avviker också häruti från Gösta Bergmans undersökningsmetod. Men detta hänger givetvis nära ihop med de två forskarnas
nyssnämnda olika urval av sagesmän. I stället har Ingers under årtionden
iakttagit Lundaspråket »i fältet» och därvid antecknat efter infödda sagesmän och spontant tal enligt i stort sett samma principer som vid vanliga landsmålsuppteckningar. Dessutom har förf. också i viss utsträckning
nyttjat skrivna språkprov, främst ortstidningar och brev.
Tyngdpunkten i »Språket i Lund» ligger i det rika materialet, samlat
ur en svårmästrad språklig verklighet, och författarens stora lärdom ifråga
om skånska språkförhållanden. Ur den synvinkeln är Ingemar Ingers antagligen en engångsföreteelse, och anm. är hjärtligt glad över att han inte
— liksom somliga lärda personer av hans typ — nöjer sig med att prata
och berätta, utan också sätter sina kunskaper på pränt.
Efter företalet och inledningskapitlet redovisar förf. i hävdvunnen ordning de olika särdragen i det lokala riksspråket i Lund under kapitelrubrikerna »De enskilda ljudens behandling i lokalt riksspråk», »Former för
enstaka ord», »Accentuering», »Böjningssystem» och »Ordförråd». Därtill
kommer ett uttömmande ordregister, som i hög grad underlättar arbetet
för den som behöver rådfråga Ingers' framställning.
Man kan nämligen inte frikänna »Språket i Lund» från en viss oöverskådlighet. Men den kan bara delvis skyllas på förf. själv. Nämnden för
svensk språkvård lade från början upp sin skriftserie i ett litet broschyrformat, som är föga ändamålsenligt för sådana innehållsrika volymer som
den nu ger ut. Därtill kommer framför allt själva materialets sammansatta karaktär.
Medan ett gammalt genuint bygdemål eller ett i grammatikor regelfäst högspråk är i stort sett enhetligt, så är ett stadsspråk eller ett regio1 Jfr

t. ex. Elias Wessån, Våra folkmål, 4. uppl., s. 66.
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nalt riksspråk mångslunget. Som ett aldrig riktigt godtaget provisorium
befinner det sig på en ständig orolig vandring från de gamla bygdemålen
eller landskapsdialekten i riktning mot den språkform som för tillfället
uppfattas som högspråk. Med denna ostadiga karaktär följer inte bara
framträdande sociala skiftningar utan också en alltid vakande osäkerhet
eller en situationsbetingad valfrihet i de enskilda människornas språk.
Ingers har efter en enda person upptecknat de fyra supinformerna kröved,
kröbed, kröped och kruped (s. 13, jfr också s. IV f.) — och ändå är det
två steg kvar i anpassningen till skriftspråkets krupit!
Stadsspråkens mellanställning innebär att deras ordformer — liksom
deras övriga företeelser — i grova drag kan delas i fyra huvudtyper: rena
folkmålsformer, kompromissformer, hypersvecismer och rena riksspråksformer. Av dem framstår helt naturligt de två mellersta — stadsspråkets
egna produkter — som de intressantaste. Därtill måste man dock som
en möjlighet räkna med självständiga utvecklingar och arkaismer
också i stadsspråken.
En kompromiss kan vara enkel och genomskinlig, som när t. ex. det
gamla folkmålets si 'säga' har blivit stiff, eller töjj 'tyg' uttalas ty. Lite
svårare att förklara är att det gamla folkmålets fåri 'färdig' har blivit
farrdi eller fårrdi (med kort vokal), och att byn 'börda' uttalas bårrda eller
börrda. Här ligger, tror anm., ett gammalt svenskt läs- och predikouttal
bakom formerna med korta vokaler och oassimilerade r- och d-ljud. Också
i Norrland kan man höra de dialekttalande uttala riksspråksfärgade eller
högtidliga ord, t. ex. morrd och vedervårrdi, med kort vokal och tydliga
r- och d-ljud i stället för lång vokal och tjockt k.
Ibland sammanfaller en kompromissform i stadsspråket med en dialektform eller en regional riksspråksform från en annan del av riket. I
stället för den genuina skånskans hann och bånn heter det i Lunda,språket hann och bann (inte hand och band), liksom i stora områden i mellersta och norra Sverige. Och i stället för gava 'gapa' och sliva 'slipa' heter det gaba och sliba, såsom i vissa från Lund relativt avlägsna skånska
bygdemål. Här kan det vara frågan om en dialektgeografisk illusion, dvs.
ett skenbart sammanhang som i verkligheten beror på en ren tillfällighet.
Men det är i regel ogörligt att med full visshet avvisa möjligheten att ett
stadsspråk också rönt inflytande från mer avlägsna bygdemål eller riksspråksarter än de närmast liggande.
När man i yngre folkmål i Lund säger dotor (med långt slutet o) i stället för dåttor 'dotter', så måste det i varje fall, som förf. påpekar, bero
på inflytande antingen från svenska folkmål norr om Skåne eller från
ett äldre uppsvenskt högspråksuttal.
På nordsveru3kt och svenskt-österbottniskt område har iakttagits att
stadsmål och bruksmål ofta står ett eller ett par steg sydligare i sin allmänna karaktär än de omgivande bondmålen, utan att man därför kan
hänföra deras uttal och ordformer direkt till nutida riksspråk. Själv har

LITTERATUR

153

jag gjort denna iakttagelse i Pite stadsmål och i bruksmålen i Graninge och
Forse i Ångermanland och Kimo i Österbotten. Det finns åtminstone fyra
möjligheter att förklara sådana företeelser: gammal inflyttning söderifrån
(t. ex. Gävle-köpmän och vallonsmeder), dialektgeografisk fjärrspridning
betingad av stads- och bruksbornas större rörlighet i förening med de
mer centralsvenska dialekternas högre sociala prestige, (i vissa falla) fasthållande vid ett äldre skedes språkformer jämfört med de omgivande
bygdemålen, och slutligen dialektgeografisk illusion uppkommen genom
stads- och bruksmålens språkliga kompromisser.
Man kan också uttrycka saken så att de samlande centrala krafterna
i språkutvecklingen har gjort sig starkare gällande i stads- och bruksmiljö — senare också i stationssamhällenas miljö — än på den rena landsbygden. Det innebär med andra ord att den kända dialektgeografiska
skalan med i huvudsak allt egendomligare folkmål ju mer man avlägsnar sig från rikets kärnbygder övertväras av en social dimension, som
komplicerar helhetsbilden. Betecknande är att vissa egenheter som kännetecknar Lundamillet gentemot de omgivande skånska bygdemålen påträffas också i Malmös gamla folkmål.
Att göra klar skillnad mellan kompromissformer och hypersvecismer
är inte alltid möjligt. Uttalet ?nagla 'mögla' i yngre Lundamål kan sägas
vara en mellanform mellan den gamla dialektens mula och riksspråkets
mögla. Men förklaringen till å-ljudet ligger nog, som Ingers menar, i att
den gamla dialektens ful svarar mot riksspråkets fågel. När dialektens 8u/
'sovel' i yngre folkmål har blivit sågel, förefaller det ändå tydligare att
mönstret ful: fågel har spelat in. Man har emellertid svårt att värja sig
för tanken på en annan möjlighet. Den dialekttalande stadsbefolkningen
i Lund kunde — i sin strävan mot högspråket — ha missuppfattat det i
skrift sällsynta ordet sovel som en alltför skånsk form och i ovisst nit ändrat v till g. Mot skånskans mave svarar ju rikssvenskt mage, osv. v mot g
efter bakre vokal. Detta vore i så fall en ren hypersvecism.
Kompromissformer och hypersvecismer kan också studeras från strukturlingvistiska utgångspunkter. När en utlänning talar svenska med gott
uttal och rikt ordförråd kan vi ofta ändå lägga märke till det främmande
språkets syntax genom den svenska språkdräkten. Man skulle kunna säga
att utlänningen ifråga projicerar eller överflyttar sitt modersmåls satsbyggnad (syntaktiska struktur) på det nya språkets ljud- och ordmaterial (substans). På ett liknande vis innebär ett folkmåls anpassning till
ett besläktat högspråk en överflyttning — i större eller mindre utsträckning — av den egna formen eller strukturen på den nya substansen, dvs.
av de egna ljud- och böjningssystemen osv, på högspråkets uttalsvanor, böjningsändelser osv. När de två språkarternas strukturer inte helt
stämmer överens uppstår därvid vilsegångna former, t. ex. långa v. i stället för langa i trakter där rspr. -ång- i folkmålet motsvaras av -ang-, och
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b. sg. brunnet i stället för brunnen i trakter där folkmålet har b. sg. brtnne
n., för att nämna två nordsvenska exempel.'
Hypersvecismer iakttas oftast ifråga om uttalet. Ingers anför ett stort
antal exempel. Men de kan också träffa andra sidor av språket, t. ex.
betydelsen. När jordgubbar kallas smultron i Lund så beror det tydligen
på att det gamla folkmålets ord jorbär (da. jordbwr) används både om
'smultron' och 'jordgubbar'. Erfarenheten »sv, smultron heter på skå. jorbär» har felaktigt vänts om till »ska. jorbär heter på sv. smultron», fastän
den senare satsen borde lyda »skå. jorbär heter på sv. smultron, om de är
små, och jordgubbar, om de är stora».
Sådana funderingar i kanten gör inte full rättvisa åt de många enskilda
slutledningarna i Ingers' arbete. Anm. saknar emellertid förstahandskännedom om de skånska folkmålen och har därför hållit sig till arbetets
principiella sidor.
»Språket i Lund» bygger, som redan har framhållits i hög grad på författareris lärdom och tålmodiga iakttagelser av Lundaidiomen. Nämnden
för svensk språkvård kan knappast räkna med att lika kunniga forskare
står till buds för varje stadsspråk som är värt en monografi i dess serie.
Även om så vore fallet måste undersökningen av våra stadsspråk och
regionala riksspråk på grund av materialets oenhetliga och ostadiga art
söka sig fram på nya vägar, för att ge en tydlig bild av den sammansatta språkutvecklingen i 1900-talets Sverige. Jag syftar på den statistiska metoden, som undersöker förekomsten av ett begränsat antal i
förväg fastställda språkliga alternativ hos ett stort antal människor utvalda med hänsyn till social ställning, ålder osv. Denna nya riksspråks.
forskning skulle förhålla sig till den äldre folkmå,lsforskningen ungefär
som sociologien till folklivsforskningen. Men utan kännedom om de gamla
bygdemålen och tillgång till lärda djupstudier över enskilda stadsspråk
av den typ som Ingemar Ingers nu har fullbordat skulle denna nya dyrbara och arbetskrävande gren inom lingvistiken komma att hänga helt i
luften.
Vad vi uppsvenskar nu närmast väntar på är naturligtvis en skildring
av Stockholmsspråket och av Uppsalaspråket.
Karl-Hampus Dahlstedt
Erik Dal, Nordisk folkeviseforekning siden 1800. Omrida af text- og
melodistudiets historie og problemer, isar i Danmark. J. H. Schultz Forlag.
Kobenhavn 1956. 448 a.
Blandt de offentlige institutioner i Danmark, hvor arbejdstiden er
begrxnset under hensyn til de ansattes videnskabelige produktion, har
1 Jfr om dessa frågeställningar Delmar Olof Zetterholms recension av
Bertil Björseths avhandling »Dialekt och riksspråk i en bohuslänsk socken»,
Nysv. St., årg. 26, s. 198-202.
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Det kongelige Bibliotek gennem tiderne spillet en frenntroadende rolle, og
blandt de bibliotekarer, der paa udrnmrket vis opfylder begge tjenestens
krav, maa cand. mag. ERIK DAL ~nes i forste mkke.
Jvnsides med studier over emner saa forskellige som det syttende
aarhundredes prosodikere og alverdens versioner af H. C. Andersen har
han med iver gransket noget af det eneste, der kan kaldes virkelig nordisk litteratur, nemlig middelalderens saakaldte folkeviser, og som det
sidste arbejde fra hans flittige haand er nu fremkommet Nordisk FolkeVi8eforskning siden 1800, der allerede i det ydre ligger over gennemsnittet
af litteraturhistorisk bogkunst : en stilig kartonnage om halvfenote hundrede sirligt opsatte sider med skonne plancher og en indholdsfortegnelse
saa gennemarbejdet som noget sparekasseregnskab, dertil English Summary og register i den praktiske, amerikanske man6r, hvor navne og emner holdes sammen i 6n alfabetisering.
Bag paa smudstitlen oplyses, at den benyttede brodskrift er 9 punkt
Times Antikva, og alt andet, hvad en bibliofil kan onske. Beger, hvor
skriften saaledes navngives, kaldes jo bibliofile og rangerer et trin eller
to hojere end almindelig brugslitteratur; rgerlig-t at toenke paa, hvor
mange vrker der er undgaaet bibliofilernes bevaagenhed, forcli man ikke
tidligere har lagt synderlig vwgt paa, at hver skriftart havde sit navn.
Erik Dal er bogelsker og bogforsker med liv og sjxl. Han har haft lykke
til at genfinde og facsimilere en ellers ukendt »Forerindring» til Weyses
udgave af harmoniserede kwmpevisemelodier 1842, med notater i A. P.
Berggreens haand, og til at erhverve den originale blaa kartonnage, hvori
den wldste norske visesamling blev udsendt; lwseren faar den i fuld storrelse paa en af plancherne.
Bogen er en sammenarbejdelse af tvende prisopgaver med nwrt beslwgtede emner udskrevet i Kobenhavn og Aarhus henholdsvis 1949 og 1952,
hvorved forfatteren i hurtig raekkefolge erhvervede et tilsvarende antal
guldmedaljer. Sammenarbejdelsen er tillige en kendelig forbedring. Hvad
der hertil er modtaget af opfordringer og subsidier overstiger det sEedvanlige ; latrde i Kobenhavn, Oslo, Uppsala, Stockholm, Åbo og Californien
er gaaet i brechen hos de bevilligende myndigheder, og endelig har Statens
almindelige Videnskabsfond, der altsaa somme tider har heldet med sig,
hjulpet det store vrk gennem pressen.
Bogen fremtrwder da som et monster paa, hvad der kan udrettes, naar
den rette mand faar de rette arbejdsvilkaar. Efter nogle smukke indledende bemxrkninger og en fordringslos, men overmaade vwrdifuld bibliografi folger kapitel efter kapitel af »Forskningens Historie», der med kyndighed udreder, hvad faget skylder de beromto forgxngere : Rasmus Nyerup, der brer de af romantikken saa skattade visor ud til en bredere
lceserkreds; Svend Grundtvig, der med Grundtvigsk vovemod forer alle
de fra fire aarhundreder bevarede tekster samrnen i en gigantisk udgave,
hvis lxrde indledninger stadig er basis for alt videre studium; Evald Tang
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Kristensen, den jyske skolelwrer, der forrnerer teksterne tul det utrolige
ved optegnelser efter mundtlig tradition i det morke fastland; Johs.
Steenstrup, Axel Olrik, Ernst v. d. Recke, Sofus Larsen, Gr (mer-Nielsen
og sidst Ernst Frandsen, der udskrev den foreliggende prisopgave, men
som ikke oplevede den gediegne besvarelse. Der er tilsvarende af »nit om
melodiforskningen og bestrxbelserne i de andre nordiske lande, altsammen suppleret af tallose meddelelser om mindre betydelige forskere ; solidt,
redeligt og velafvejet.
I en ny kapitelrxkke fremfores de tul viserne horende problemer, som
de tul forskellig tid er blevet angrebet af naevnte herde, og der er unxgtelig problemer nok: vanskeligheden ved optegnelse efter mundtlig freniforelse, den skriftlige overleverings usikkerhed, de anonyme teksters tilblivelse i den dunkle rniddelalder, genrens aestetiske struktur og formens
taagede oprindelse hinsides Rhinen. Om disse sager kan hvenasomhelst
sige alting og ingenting. og der er i tidens lob en del herrer, der har sagt
hinanden mangt og meget, der hverken vax solidt, redeligt eller velafvej et,
ja, som endnu efter generationers forlob virkar temxnelig pinligt. Erik Dal
lffigger det overskueligt frem i et monster af »kendte og ukendte fakta i
titusindvis», som det hedder om en noget wldre samtidig» hovedveerk. Men
han glemmer derf or ikke overblikket, opridser tvxrtimod med skonsomhed generationernes skiftende interesse i sammenhwng med de almindelige
kulturelle og politiske forhold. Som det andetsteds hedder: »Her som så
ofte er det altså syntesen, der har vist sig frugtbar.» Saaledes bliver dette
litteratur- og musikhistoriske emne et spejl for tidernes »mag. Man konstaterar med et suk, at det tyvende aarhundredes lwsere og kritikere ikke
paa langt nr naar op til deres fwdres bellettristiske niveau.
Erik Dal ejer en sjwlden evne tul at finde en menneskelig krne i selv
de umedgorligste polemikere og at fremhxve det positivt gode, som hver
enkelt har udrettet. Ikke at forfatteren mangler eget standpunkt. Han
fastholder indledningsvis den ene prisopgaves utvetydige motto, at historiske kendsgerninger alene lader sig forklare genetisk, altsaa historisk,
hvilket jo er saa besk en pille for magen moderne sommerfilologi. I den
ellers varmt medfolende og idogt forsonende fremstilling stikker en vis
underfundighed ogsaa somme tider bukkefoden frem; men navnlig hvor
talen er om samtidens autoriserede forskare lykkes det dog genie forfatteren at klaede sine tvivlende eller rent ud afvisende tanker i saa forblommede vendinger, at studenter af gennemsnittet nok skulde kunne lffise hen
over de mest kxtterske passager uden at opfatte finesserne.
Det vii vaere umuligt at opregne de talrige steder, hvor den lxrdomshistoriske fremstilling suppleres med originale undersogelser og betragtninger. Ogsaa for saa vidt er bogen af storste vaerdi, en uundvuerlig haandbog for alle, der beskwftiger sig med den aeldre nordiske litteratur. Som
et af de vwsentligste »fund» paa omraadet udheevede de kobenhavnake
lwrde, der i sin tid voterede for guldmedaljen, fremdragelsen af den ffildste
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hidtil kendte skildring af folkeviseoptegnerens arbejde i terraenet. Det var
lwreren udi Slagelse Hans Mikkelsen Ravn, der mod midten af det syttende
aarhundrede begyndte at lytte efter tonerne paa folkets lber og at fange
dem efter rorende enkle prineipper paa dertil opridsede nodestreger.
Folkevisernes strofeformer lader sig opregne paa (m haands fingre ; men
det har i aarhundredernes lob ikke vret lige let for alle Hans Mikkelsens
efterfolgere at faa fastere greb om disse enkle strofers riga melodiskat.
Der savnes ha,ardeligt en registrant over tonerne, saa man med mindre
omkostninger end et livs arbejde kan give sig af med sammenlignende
studier og eftergaa forholdet til andre musikalske genrer. Dal ofrer et serligt kapitel paa »Katalogisering» af melodierne, og andre har ofret boger ;
resultatet er ikke opmuntrende.
Man staar dog her sikkert over for et punkt, hvor forskningen i den
nxrmeste fremtid med stort udbytte kunde koncentrera sine kraefter. Det
har i nyeste tid vret muligt at katalogisere de tekstlige, altsaa metriske
former af den europseiske kunstdigtning fra middelalderens troubadurer
og latindigtere til romantikkens germembrud, saa man paa dette uhyre
komplieerede og ved forste betragtning aldeles uoverskuelige omraade nu
kan finde, hvad man har brug for, og folge strofe for strofe af Bording og
Dalin bagud til de udenlandske manstre og fremad til efterlignerne. Registranter af denne art oparbej des ikke fra dag til dag, ej heller fra aar til
aar; men de er da saa meget mera ~difulde, naar de forst er samlede,
og de melodiske forhold er moppe saa kaotiske, at man ikke ogsaa her med
nogle hundrede tusinde sedler maa kunna bringe orden til veje og folge
traditionen.
Det foreliggende vaerk giver haab om en rig udvikling af dansk fo1keviseforskning under denne Danmarks dygtigste, yngre litteratur-historikers
baade laerde og praktiske ledelse. Man noterar med tilfredshed, at bogens
forfatter er ved at gribe roret paa den trods tre generationers anstrengelser
endnu uafsluttede kwmpeudgave af »Danmarks gamle Folkeviser», der har
ligget stilla i de sidste aar. En swrlig plan desangaaende er allerede fremkommet i tidsskriftet Danske Studier, som den meget arbejdsomme bibliotekar finder stunder til at redigere ind imellem sine ovrige goremaal. Der
skal nu nxrmest et institut til, hvis udgaven skal fuldendes, som den er
blevet paabegyndt. Maatte man da ogsaa i folkestyrets tidsalder paa hojesto bevilligende stad have sans for folkevisen som et af folkets kosteligste
aktiver.
Aage Kabell

Undersökning av svenska dialekter och folkminnen
1955-56
Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala
Årsberättelse för budgetåret 1955/56
AV DAG STRÖMBÄCK OCH FOLKE HEDBLOM
I. översikt över ekonomi, förvaltning och personal
Arkivets stat för budgetåret 1955/56 fastställdes genom k. brev den
17/6 1955. Anslagens belopp och fördelning på skilda poster framgå av
statsliggaren för nämnda år s. 583 f.
Anslagsposten till avlöningar till ordinarie personal har detta år
ökats från 5 700 till 7 600 kronor och posten till icke-ordinarie personal
från 125 400 till 170 300. Ökningen var väsentligen en följd av den under året genomförda omregleringen av statstjänstemännens grundlöner,
varvid motsvarande minskning gjordes å posten till rörligt tillägg. Anslaget till omkostnade r, 18 300 kronor, uppvisade en ökning med
500 kronor till expenser samt ett engångsbelopp om 2 500 kronor till
fortsatt inköp av stålskåp m. m. för fonogramavdelningens lokal. Anslaget
till insamling och bearbetning av vetenskapligt material
uppgick till 71 000 kronor, därav två engångsbelopp, 4 000 kronor till
fortsatt inlösen av dr Erik Modins kulturhistoriska samlingar och 11 500
kronor till inköp av nytt inspelningsverk. I övrigt var detta anslag oförändrat.
I arkivets styrelse har professor Å. HOLMBÄCE varit av K. Maj:t
förordnad ordförande. Som vice ordförande har professor B. COLLINDER
tjänstgjort och som skattmästare överbibliotekarien T. KLEBERG. Sekreterare har varit arkivchefen professor D. STRÖMBÄCK. I övrigt har
styrelsen under hela året bestått av professorerna V. JANSSON, I. LUNDAHL, C.-A. MOBERG och I. MODAER. Prof. 0. GJERDM.A_N lämnade styrelsen av åldersskäl den 30/9 1955 och efterträddes av prof. J. SvENNuNO,
tidigare suppleant. Som sådan efterträddes han av prof. E. LÖFSTEDT.
Under hela året har prof. V. SVANBERG varit suppleant i styrelsen.
Arkivets fasta personal har utgjorts av:
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A. Arkivchef
Professorn i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristisk, vid Uppsala universitet fil. dr DAG STRÖMBÄCK.

B. Ordinarie tjänstemän
Kontorsbiträde i lönegrad Ca 8: fröken

EVA MASRELIEZ.

C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ce 25
Förste arkivarier i lönegrad Ce 31: docenten fil. dr MANNE ERIKSarkivchefens 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.
SON,

D. Övrig icke-ordinarie personal
Arkivarier i lönegrad Ce 25: fil. dr

STIG BJÖKLUND

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 BORG.

Som extra medarbetare har fil. dr HARALD GRUNDSTRÖM tjänstgjort vid lapska undersökningen, och läroverksadjunkten fil. lic. Nits
TIBERG har varit ledare för estlandssvenska undersökningen. Fru GERDA
GRAPE har tjänstgjort vid folkrninnesavdelningens realkatalog. Fil. stud.
fru WALDIS ORDkUS har under förra halvåret fortsatt sin halvtidstjänstgöring vid expeditionen såsom extra arkivbiträde. Under andra halvåret
har hon övergått till timtjänstgöring. Även detta år har dr phil. OSKAR
LOORITS arbetat vid folkminnesavdelningen såsom innehavare av stipendium för flyktingsforskare.
För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under institutionens olika avdelningar.

H. Samlingarnas tillväxt och användning
Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedanstående översikt:
1. lexikaliska ordsamlingar 30 bl. A4, 155 bl. 4:o och c:a
83 400 bl. 16:o. Därav komma på ord- och avhandlingsregister 38 056
och på sakregistret 3 575 bl. 16:o. Dessutom 4 häften.
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texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnest
uppteckningar 324 bl. fol. och A4, 4 410 bl. 4:o och 7 häften.
grammatiska uppteckningar 7 bl. A4, 23 bl. 4:o, 3 bl. 8:o,
8 bl. 16:o.
primäruppteckningar 16 häften.
melodiuppteckningar 153 melodier.
teckninga r, skisser, kartor (separata, utom de som ingå i löpande
text) 32 st.
fotografier 94 st.
diverse 264 bl. A4.
F on ogramarkivet har under året tillförts 134 st. nyinspelade
magnetofonband. Därav har större delen överförts till 301 st. nya originalskivor, de flesta om 33 1/3 varv/min. Kopior för arbetsbruk har
gjorts på 90 skivor och ett 15-tal band.
Referensbiblioteket har under året tillväxt med sammanlagt
533 nummer (567 band 1. häften), vartill komma 44 årsleveranser av
tidskrifter och fortsättningsarbeten. I denna årsaccession ingår en större
bokgåva från f. rektor J. Boöthius' sterbhus, och även i övrigt har förvärvet till övervägande del skett genom gåvor och byten mot tidskriften
Svenska Landsmål och arkivets skriftserier. Under året har 99 volymer
böcker eller handskrifter inbundits eller reparerats.
Antalet besök av forskare ej tillhörande institutionens personal har
varit 2 967.
Lån av handskrifter och böcker inom staden ha beviljats i 59 fall,
varvid 128 nummer utlånats och utom staden i 52 fall, varvid 571 nummer utlånats. Hela antalet utlånade volymer var således 699.
Enligt en summarisk beräkning vid slutet av detta arbetsår (den 30/6
1956) omfattade arkivets samtliga samlingar då följande bestånd.
Handskriftssamlingar av skilda slag: 4 550 band eller häften,
16 500 bl. i fol., 540 000 bl. i 4:o, 342 000 bl. och kort i 8:0, 2 350 000 bl. i
16:o; dessutom c:a 11 000 bl. teckningar, 15 000 fotografier, 3 000 bl. melodiuppteckningar.
Grammofonskivor, c:a 7 000 originalskivor, 950 arbetskopior och
225 st. ljudband om vardera 1/2 tim. speltid (grammofonskivorna mest
33 1/3 varv/min.
Bibliotek: 12 180 accessionsnummer, varav flera omfatta ett större
antal enheter.

III. Arkivarbeten och materialbearbetning
1. Allmän översikt
Expeditionen. Föreståndare har BROBERG varit. Under hans
ledigheter eller tjänsteresor har HEDBLOM tjänstgjort. Fru HOLMKVIST
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har liksom tidigare svarat för den centrala registreringen av inkomna
samlingar, för in- och utlåningsverksamheten samt assisterat besökande
forskare. I accessionskatalogen har under året 502 nya enheter införts.
Dessa ha också antecknats i topografiska och personregistren. Utsända
frågelistor och inkomna svar ha införts i frågelistregistret. Inkommande
litteratur har katalogiserats av ERIKSSON. Som kassaförvaltare har Hedblom tjänstgjort. Bokförings- och kassaarbetet har väsentligen åvilat
fröken BORG. Sakkunnig medhjälpare vid handläggningar av personal-,
löne- och bokföringsfrågor har varit länsnotarien B. NORDENSKJÖLD.
Fröken MASRELIEZ har som särskilda arbetsuppgifter haft förvaltningen
av institutionens lager av papper och kontorsmateriel samt distribution
av arkivets publikationer. Hon har fört inventarieliggaren samt i övrigt
svarat för maskinskrivning, stencilering och skiftande göromål inom expeditionen. Fru ORDÅUS har deltagit i skilda göromål inom expeditionen
samt tjänstgjort som arkivchefens handsekreterare. Efter halvårsskiftet
har hon såsom timavlönad medarbetare helt övergått till den senare uppgiften. — I expeditionens arbete har förutvarande kontorsbiträdet fru
C. REDBLOM tidvis deltagit. Friherrinnan RITA V. ESSEN har tills hon
lämnade sin anställning som arkivarbetare hos Arbetsmarknadsstyrelsen
den 30 juni 1956 fortsatt sitt arbete med uppordning och registrering av
dr Erik Modins kulturhistoriska samlingar.
Från expeditionen har under året avsänts 1 932 brev och 625 andra
försändelser.
Or dregistret. Liksom tidigare har arbetet på institutionens allmänna ordregister bedrivits landskapsvis. Volymen av denna verksamhet har på grund av den allt knappare tillgången på anslagsmedel till
honorering av excerpister på senare år alltmera måst krympas. Under
det gångna året har GUSTAVSON fortsatt sin excerpering av Klintbergs
gotländska samlingar, varom se nedan under Gotland. I det värmländska registret har kand. J. JACOBSSON infört det av honom under resor
sommaren 1955 upptecknade kompletteringsmaterialet. Registrets yttre
omfång har dock härigenom ej väsentligen ökats och det uppgick vid
årets slut till något över 128 000 bl. 16:o. Under ledning av doc. K.-H.
DABISTEDT har fil. stud. R. VÄSTERLUND excerperat för det ångermanländska registret, som under året ökats med 4 100 bl. 16:o.
Sakregistret. Vid arkivets realkatalog har fru GRAPE fortsatt sitt
arbete. 3 575 nya kort ha utskrivits och katalogen omfattade vid årets
slut 221 623 kort, hänvisningskort ej inräknade. I anslutning till sitt
arbete vid realkatalogen har fru Grape lämnat hjälp med efterforskning
av material ur arkivets samlingar till ett 30-tal forskare. Hon har därjämte liksom tidigare gjort sammanställningar av ordmaterial ur samlingarna med anledning av förfrågningar från redaktionen av Svenska
Akademiens ordbok i Lund.
11 —568223 Svenska Landsmål 1957
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De språkliga landskapsundersökningarnas verksamhet
har fortsatts efter i huvudsak oförändrade linjer.
D al ar n e. Undersökningen av dalmålet har letts av BJÖRKLUND,
som fortsatt att utskriva tryckfärdigt manuskript till Dalmålsordboken.
Manuskriptet har under året med c:a 425 artiklar förts fram till och
med ordet skälkam, f. I särskilda frågeböcker har han antecknat lakuner
i primärmaterialet, vilka därefter fyllts under sommarens resor i de olika
socknarna. Det sålunda insamlade materialet har sedan utredigerats för
ordboken. Vid sidan härav har Björklund genomgått och med ordbokens
samlingar införlivat ordförrådet i två ordlistor från Ovansiljan, daterade
år 1768 och ingående i den Ihreska handskriftsamlingen. I Dalmålsordboken okända ord ur listorna ha efterforskats i Älvdalen, Våmhus, Mora
och Orsa, varvid somliga anträffats i de nutida sockenmålen, under det
att andra befunnits föråldrade eller obrukliga. F. ö. har Björklund skött
vid undersökningen förekommande korrespondens med ortsmeddelare,
besvarat frågor rörande dalmålet och övre Dalames etnografi, lett och
granskat excerperingsarbetet samt börjat utredigera fonogramarkivets
skivinspelningar från Älvdalen. — Hjälp med excerpering av fältuppteckningar har liksom i fjol erhållits av fil. lic. SIGURD FRIES. Han har
även biträtt med korrekturläsning samt granskat uppteckningar av
Sätermål, utförda av Ingvar Norman. Dennes samlingar ha under året
vuxit med 2 402 blad sedoSs. Som excerpister ha vidare tjänstgjort fru
GuN BJÖRKLUND och fil. stud. GUNVOR HOLMKVIST. Den förra har bl. a.
registrerat orden i N. Sjödahls akad. avh. Gammal kort stavelse i Västerdalmålen (1922) och biträtt med korrekturläsning, den senare har
utredigerat dialektorden i Lars Levanders bok Våmhusfjärdingen.
De under året utförda excerperingama ha skänkt framför allt kompletteringsregistren i sedfSs ett viktigt och för Dalmålsordbokens slutredigering lättöverförligt material. Dessa samlingar ha ökat till i runt tal
9 340 blad, varav på kompletteringsregister komma 7 430 blad. Ordbokens tryckmanuskript slutligen, som tillförts omkring 490 blad i
kvart, omfattade vid årets slut 26 790 blad.
Grammofontext från Husby sn i nedre Dalarne har utskrivits av
HEDBLOM. Utskriften har kontrollerats av doc. H. STÅHL.
Dalsland. HEDBLOM har med biträde av fil. lic. G. JONASSON skrivit ut grammofontexter från Lerdals sn.
Gotland. GUSTAVSON har under året slutfört sin i tidigare årsberättelser nämnda excerpering av Jakob Karlssons »brev» på Laumål..Antalet excerpter ur denna samling uppgår till 15 700 bl. 16:o. Han har
vidare excerperat en liknande samling brev på Laumål av J. 0. Larsson
i Fie med ett resultat av 2 700 bl. 16:o och ur lektor M. Klintbergs anteckningsböcker ytterligare 4 600 bl. 16:o. Bland Gustavsons övriga arbeten inom denna landskapsundersökning märkes utskrivning av gram-
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mofontexter från Levide och Hogrän samt granskning av inkomna uppteckningar.
Gästriklan d. HEDBLOM har utskrivit grammofontexter från Hedesunda och Ovansjö snr.
Hälsinglan d. HEDBLOM har utskrivit grammofontext från Järvsö
an.
Härjedale n. STRÖMBÄCK ha utredigerat egna uppteckningar från
Långå by i Hede sn. HEDBLOM har utskrivit grammofontext från Hede
sn.
Jämtland. Grammofontexter ha utskrivits av fil. mag. V. REINHAMMAR för Ströms sn och av HEDBLOM i samarbete med arkivarie
B. FLEMSTRÖM för Ragunda sn.
Lappland. Under ledning av doc. K.-H. DAHLSTEDT har fil. kand.
H. NORGREN fortsatt sin excerpering av primärmaterial från Dorotea an.
Medelpad. Fil. mag. ANNA-LISA JANSSON har fortsatt sin genomgång och granskning av framlidne lektor A. VESTLUNDS samlingar från
Selånger m. fl. snr. HEDBLOM har skrivit ut grammofontexter från
Borgsjö sn.
Norrbotten. Dialekttexter inspelade på grammofon ha under året
utskrivits av komminister S. OLOFSSON, Lansjärv, för överkalix sn, fru
ANNA RöNNQvIsT för Nederkalix sn och doc. K.-H. DAHLSTEDT för Pite
sn. Dahlstedt har också instruerat upptecknare.
Närk e. HEDBLOM har med biträde av fil. mag. ANNA LARSSON skrivit ut grammofontext från Kräklinge sn.
Södermanlan d. 1 samarbete med fil. lic. GUN NILSSON har HEDBLOM utskrivit grammofontext från Västermo sn. Fil. mag. R. OTTERBJÖRK har utredigerat egna uppteckningar från Södertöm.
Upplan d. ERIKSSON har utredigerat egna ordsamlingar om c:a 1 690
bl. 16:o från Tierps och c:a 500 bl. 16:o från Börje snr samt framlidne
prof. B. Hesselmans ordsamlingar om c:a 4 640 bl. 16:o från Fläverö och
Väddö snr. Han har vidare analyserat grammofontext från Lohärads an.
Fil. mag. R. OTTERBJÖRK har utredigerat egna uppteckningar från Vaksala och Vendela snr.
Värmlan d. Värmlandsundersökningens verksamhet har under arbetsåret i det stora hela avslutats, och fältarbetet har begränsats till
fortsättning på ännu icke avslutade ordsamlingar o. dyl. Verksamheten,
vilken liksom tidigare letts av BROBERG med kand. J. JACOBSSON som
assistent, har därför huvudsakligen avsett kompletteringar till ordregistret och utsättande av uppslagsord samt granskning och kontroll av det
tidigare insamlade materialet. Arbetet med ordregistret har åvilat
Jacobsson, som för detta fortsatt och avslutat sin i föregående årsberättelse nämnda excerpering av K. Bergkvists stora samling från Dalby
an. Hela ordregistret uppgick därmed vid årets slut till sammanlagt omkring 128 000 bl. 16:o, varav c:a 48 000 blad kommo på den bergkvist-
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ska samlingen. Registret över uppslagsord, som samtidigt ökat något,
uppgick till närmare 20 000 blad. — Hela det av Värmlandsundersökningen sedan 1945 hopbragta materialet uppgick, ordregistret oräknat,
vid årsskiftet till 104 866 bl. 16:o, 17 171 bl. 4:o och 544 bl. fol., vartill
komma typordlistor, teckningar, foton och grammofonskivor. Förberedelser för utredigering av Karl Bergkvists ordsamlingar från Dalby sn
ha gjorts under våren 1956. Genom särskilda skrivelser till myndigheter
och vissa företag inom Dalby sn och genom personliga besök på platsen
av Strömbäck, Broberg och Jacobsson (se vidare under resor) ha sålunda
medel hopbragts för en första etapp i utarbetandet av ett ordboksmanuskript på grundval av Bergkvists samlingar. Medel på sammanlagt 8 500
kronor ha erhållits från Finnskoga-Dalby kommun, Dalby kyrkokassa,
Dalby skogsägareförening och Näckåns elektriska AB.
Västerbotten. Dialekttexter inspelade på grammofonskivor ha
utskrivits av mag. B. NYGREN, Norsjö, och arkivarie G. WIDMARK,
Uppsala.
Med den i Umeå verksamma Folkmåls- och folkmirmesundersökningen
i övre Norrland har under året det nära samarbetet fortsatts. Doc. K..
H. DAHLSTEDT har tjänstgjort som undersökningens vetenskapliga rådgivare i frågor rörande dialektarbetet. Undersökningen, som föreståtts
av landsantikvarie G. WEsTrN med fil. mag. A. IvirnssoN som amanuens,
har bedrivit fältarbeten i de två nordligaste länen och ägnat ett betydande intresse åt utskrivningen av texter inspelade på band och excerpering av dialektord ur desamma.
Västergötland. HEDBLOM har utskrivit grammofontext från Mularps sn.
Västmanland. I samarbete med fil. mag. ANNA LARSSON har HEDBLOM skrivit ut grammofontext från Vikers sn.
Ån g er ma n 1 and. Om ordregisterarbetet se ovan. ODSTEDT har fortsatt sitt arbete med ordboken över Arnäsmålet, infört nytt material,
utarbetat kompletteringslistor och försöksvis utarbetat manuskript för
tryckning. Hon har vidare utskrivit ett större antal grammofontexter
från Arnäs sn. Ortsmeddelarnas uppteckningar ha granskats av doc.
K.-H. DAHLSTEDT. Dennes i fjolårets berättelse omnämnda arbete om
efterledsapokope i nordsvenska dialekter har under året utkommit av
trycket (se nedan under Utgivningsverksamheten). Lektor T. Buurr
har skrivit ut grammofontext från Vibyggerå sn.
Östergötland. GUSTAVSON har utredigerat egna uppteckningar
från Östra Ryds och Tjäll= snr. Han har dessutom skrivit ut grammofontexter från Östra Ryds och Sunds snr samt instruerat ortsmeddelare och granskat uppteckningar.
Estland och Gammalsvenskb y. Undersökningen av estlandssvenskarnas språk och folkkultur, som letts av TIBERG, har fortsatts
med stöd dels av riksstatsanslag å 4 000 kronor dels ett anslag ur
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Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur likaledes å 4 000 kronor. Medlen ha använts åt excerpist och meddelare samt till uppteckningsresor. Tiberg har gjort uppteckningar, skött korrespondens,
lämmnat instruktion till upptecknare samt granskat uppteckningar och
excerpter. Hans assistent fil. kand. ANNE-MARIE CRONSTRÖM har fortsatt
excerperingen av Tibergs primärmaterial. Kortordboken har ökat med
c:a 500 uppslagskort (A-kort) och c:a 750 exempel- och översättningskort
(B-kort) in 8:o. Den största tillväxten ligger dock i den ökade beläggtätheten ortsvis. Liksom tidigare föres parallellt med ordboken register
över växtnamn samt namn på tama och vilda fyrfota djur, fåglar, fiskar
och husdjur samt över sakliga och grammatiska ordgrupper. De estlandssvenska samlingarna ha under året utnyttjats av ett flertal forskare.
Folkminnesavdelninge n. Avdelningens arbete har lett av
CAMPBELL och under hans sjukledighet 4/11-15/1 av NYMAN. Nyman
har i övrigt svarat för de löpande göromålen inom avdelningen, utfört
registreringsarbeten och materialsammanställningar, skrivit frågelistor,
väglett besökande forskare och studenter m.m. Fru GRAPE har fortsatt
sitt arbete vid realkatalogen, varom se ovan under Sakregistret. Ett med
realkatalogen korresponderande stickordsregister har under året påbörjats, varvid 8 520 bl. 16:o utskrivits. Arbetsplanen har diskuterats med
representanter för Norge och Danmark. Detta arbete har väsentligen
åvilat Nyman. F. folkhögskolläraren fil. kand. N. DENCKEIE har såsom
frivillig medarbetare fortsatt sitt arbete med registrering av sånglekar
och i övrigt tjänstgjort som arkivets folkmusikaliske expert.
Även detta år ha de otillräckliga penningmedel som stå till avdelningens förfogande tvingat till en kraftig beskärning av uppteckningsverksamheten. Materialinsamlingen har bedrivits huvudsakligen som ett
kompletteringsarbete ur saklig och topografisk synpunkt. I anslutning
härtill ha följande nya frågelistor utarbetats: M 215 Bygdekonstnärer
(omarbetn.), M 216 Lysning och förberedelser till bröllop, M 217 Bröllop,
M 210 Bergväsen och bergtagning, M 213 Slagsmål, spott och spe i folkseden, M 218 Kvinnans ställning i det gamla bondesamfundet samt specialfrågelistor om Båtsmanshåll och Religiositet. Dessa listor ha utarbetats av Nyman utom M 213 i vilken Campbell medarbetat. — Av
ortsmeddelarna ha 20 varit verksamma, därav 3 nyinstruerade. Det inkomna materialet omfattar 2 372 bl. 4:o inklusive ett 10-tal foton och
teckningar. 1 416 bl. utgöra svar på frågelistor.
In- och utländska forskare och institutionstjänstemän ha studerat samlingar, register och arbetsorgan i övrigt och ett stort antal lån ha förmedlats till forskare på andra orter, till utlandet i form av mikronegativ.
Bland utländska forskare märkes särskilt professor Svale Solheim, Oslo,
och fil. mag. Gunnvor Rundhovde, Bergen.
För universitetsundervisningen i ämnet folklivsforskning ha avdelningens tjänstemän liksom tidigare anlitats. En betydande arbetsuppgift
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har därvid varit vägledningar av enskilda studerande vid deras uppsökande av material i arkivets samlingar. Universitetsämnet saknar
fortfarande amanuens och har sitt bibliotek inrymt i avdelningens lokal.
Arbetet med Grundtvigs sagoregistrant har avslutats och avskrifterna
ha inbundits i fyra volymer som försetts med register. Registreringen av
universitetsbibliotekets skillingtryck av folksagor, H. Gustavsons utgåva
av Säves gotländska sagor och inventeringen av färöiskt sagomaterial
ha fortsatt som tidigare.
För åstadkommande av samnordiska sago- och sägenregister har avdelningen åtagit sig att i samverkan med det planerade Nordisk Institut
for Folkediktning utarbeta översikter över sago- och sägenmaterial i
svenska folkböcker, skillingtryck, historiesamlingar osv. Avdelningen
har härvid och även i övrigt bedrivit ett intimt samarbete med Svenskt
visarkiv i Stockholm.
Arbetet på en svensk folkminnesatlas har fortsatts, varvid texter för
det kartlagda folkmirmesmaterialet utarbetats.
Fonogramavdelningen har föreståtts av HEDBLOM. Som teknisk medhjälpare har ing. T. ORDållS tjänstgjort vid avdelningen med i
regel halv daglig tjänstgöring sedan den 1 sept. 1955. Han har handhaft
inspelningsbil och apparatutrustning samt svarat för underhållsarbeten
och reparationer. En av hans huvuduppgifter har varit överföring av
inspelningar från ljudband till grammofonskivor.
Årets fältarbeten ha gällt Ångermanland, nedre Dalarne, Uppland,
Västmanland och Västergötland. I det sistnämnda landskapet svarade
BROBERG för inspelningarna, i de övriga Hedblom. Se vidare nedan kap.
IV Resor.
Sedan det för skivsamlingen iordningställda rummet i avdelningens lokal, Järnbrogat. 10 B, försetts med särskilda tekniska anordningar för
åstadkommande av konstant temperatur och luftfuktighet (Bahco avfuktningsaggregat) och dessa anordningar under sommaren 1955 visat sig ge
betryggande resultat, flyttades i november 1955 hela skivsamlingen från
Carolina Recliviva till denna lokal. I samband därmed inventerades och
omordnades skivbeståndet i sin helhet av ing. Orolkus och fröken BORG.
Skivorna insattes i nya, för ändamålet anskaffade och inredda stålskåp.
Under vintern har en ny grundkatalog i 5 volymer i A4-format upprättats. Den upptar samtliga originalskivor och kopior i kronologisk ordning
och kommer att göra det väsentligen enklare och säkrare att överblicka
hela skivförrådet i olika serier. Denna katalogisering har under Hedbloms
ledning utförts av fru CARIN HEDBLOM och ing. Ord6us.
Sedan juni 1955 ha alla fältinspelningar gjorts på magnetofonband.
Banden ha under vintern genomspelats av Hedblom, som upprättat
protokoll för överföringen till skivor. I samband med överföringarna ha
skivorna inskrivits i grundkatalogen av ing. OrchSus. Hedblom har också
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fortsatt den vanliga, utförligare katalogiseringen i den topografiska kortkatalogen. Detta arbete har dock under det gångna året måst stå tillbaka för en annan uppgift, nämligen förberedandet av en publicering av
dialekttexter i form av matriserade grammofonskivor. Företaget är närmast föranlett av enträget framförda önskemål från skolmarmahåll och
genomföres i samverkan med Modersmålslärarnas förening, arkiven i
Lund och Göteborg samt Radiotjänst. Under vintermånaderna har Hedblom lyssnat igenom en betydande del av skivsamlingen för att välja ut
lämpliga texter. Redan detta visade sig vara ett synnerligen tidsödande
arbete, eftersom samma skiva sällan är fullgod ur såväl tekniska, språkliga, innehållsliga m. fl. synpunkter. För tolkning av texter ha en rad
specialister anlitas, se ovan under de olika landskapen. De sydsvenska
texterna har Landsmålsarkivet i Lund valt och tolkat. Även utan samband med matriseditionen ha texter under vintern utskrivits av fru
ANNA RÖNNQVIST (Norrb.), G. WIDMARK (Västerb.), ODSTEDT (Ång.),
BJÖRKLUND (Dal.), HEDBLOM (Gästr. Ill. fl.), ERIKSSON (Uppl.), GUSTAVSON (Gotl. och österg.) och GRUNDSTRÖM (lapska).
Utom egna bandinspelningar har avdelningen också mottagit upptagningar gjorda på bandspelare av studenter eller andra privatpersoner.
Efter kontroll och sovring ha även dessa inspelningar förts över till skivor. Även för Insitutet för ortnamns- och dialektforskning i Göteborg
och för Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre Norrland har
överföringar gjorts från band till skivor. Avdelningen har också i en
rad fall fungerat som rådgivningsorgan beträffande inspelningar och apparater för institutioner, hembygdsföreningar, studenter m. fl.
Avdelningens samlingar, tekniska utrustning och arbetsmetoder ha
vid upprepade tillfällen demonstrerats för studerande i ämnet nord.
språk i Uppsala samt för andra grupper eller enskilda forskare från
Sverige och utlandet. Antalet antecknade besök av personer ej tillhörande arkivets personal var 228 st. — Till International Folk Music
Council i London har ett antal prov på svensk folkmusik (nyckelharpa)
översänts.
Den gamla inspelningsbilen, som gjort tjänst sedan 1946, kunde blott
med svårighet och under ideliga reparationer nyttjas sommaren 1955
och våren 1956. Med stöd av det anslag som 1956 års riksdag beviljat,
kunde en ny bil, en s. k. Volkswagenbuss, beställas våren 1956, och
dess utrustning pågick vid årets utgång. Under vintern levererades också
den av firma Lyrec i Köpenhamn byggda nya magnetofonanläggning
av professionell typ, till vilken anslag beviljats av Riksdagen 1955. Vid
dessa nyanskaffningar och i det ständigt fortgående arbetet på den tekniska utrustningens förbättring och modernisering har avdelningen även
detta år rönt generöst bistånd av Radiotjänsts tekniska avdelning.
Lapska avdelningen. GRUNDSTRÖM har fortsatt arbetet med
transkribering och översättning av lapska tal- och jojkningstexter. Detta
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arbete har på ett verksamt sätt stötts genom anslag från Humanistiska
f9nden. Av jojkningstexterna ha 128 transkriberats, tolkats och kommenterats. I 238 jojkningsmeloclier har text och notskrift koordinerats
med varandra. Detta arbete har utförts delvis i samarbete med professor A. 0. VÄISÄNEN från Helsingfors vilken för ändamålet vistats i Uppsala under ett par veckor i slutet av juni och början av juli. 170 jojkningslåtar med text och översättning till svenska ha gjorts tryckfärdiga,
däribland Jonas Eriksson Steggos omfattande tal- och jojkningslåtar
från Arjeplog.
Om Grundströms resa till Jokkmokk se nedan kap. IV Resor.
Utgivningsverksamheten. Under året har arkivet utgivit årgång 1955 av tidskriften Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv (h.1-4,
h. 267 fr. början, Upps. 1955, vii, 155 s.) jämte som bilaga till denna årgång Register till tidskriften Svenska Landsmål 1929-1952, utarbetat av
LILJEFORS t och II. GUSTAVSSON (h. 268 fr. början, Upps. 1955, vi,
56 s.). Därtill har av årg. 1956 av samma tidskrift som bilaga utgivits
BJÖRKLUND Älvdalsmålet i A. J. Prytz' Comoedia om Gustaf then
första 1655 (h. 269 fr. början, Upps. 1956, 192 s., 1 karta).
Vidare har under arbetsåret av arkivets skrifter, ser. A, utgivits n:r
11: K.-II. DAHLSTEDT, Efterledsapokope i nordsvenska dialekter. En
morfo-fonologisk studie (Upps. 1955, 68 s., 2 kartor).

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet
STRÖMBÄCK har som professor i nordisk och jämförande folklivsforskning föreläst över »Några kapitel ur nordisk folktro» (under läsåret
1955/56) samt lett seminarieövningar över valda folkloristiska problem.
Han har också nov.-dec. och april-maj givit den sedvanliga kursen i
landsmåls- och folkminneskännedom. Som chef för arkivet har han liksom tidigare planlagt och lett institutionens undersökningar inom skilda
områden. Han har granskat inkommande samlingar, lämnat instruktion
åt upptecknare och företagit resor i arkivets ärenden. Han har redigerat
institutionens tidskrift »Svenska Landsmål» 1955 samt »Register till tidskriften Svenska Landsmål 1939-1952», till vilket sistnämnda arbete han
också skrivit förord. Han har varit sakkunnig vid tillsättandet av professuren i folkminnesforskning vid universitetet i Oslo. Förutom arkivets
tidskrift har Strömbäck under året utgivit »Arv. Tidskrift för nordisk
folkminnesforskning» vol. 11, 1955 samt publicerat följande uppsatser:
»Icelandic dramatic dances and their West-European background» (i
Transactions of the second Viking Congress in Bergen 1953), »Några isländska folklekar från medeltiden» (i Sed och Sägen, festskr. till E. Berger 13/5 1956) samt »Den svenska litteraturens gryningstid» (i Sv. D.
30/5 1956).
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Den 20-24 sept. deltog Strömbäck i etnologkongressen i Amsterdam
och Arnhem.
ERIKSSON har under året liksom tidigare varit arkivchefens ställföreträdare och såsom sådan handlagt ett stort antal löpande ärenden, särskilt utanordnings- och avlöningsfrågor, frågor rörande personalens
tjänstgöring och ledigheter samt vissa utredningar och skrivelser. Han
har omhänderhaft korrespondens rörande arkivets samlingar och besvarat frågor från skilda håll, bl. a. från SAOB och Deutscher Wortatlas i
Marburg samt från enskilda forskare. Han har vidare handlett besökande
forskare och instruerat upptecknare. I egenskap av institutionens bibliotekarie har han handhaft inköp och katalogisering av inkommande
litteratur och ordnat böcker och handskrifter för bindning och konservering samt omhänderhaft bibliotekets bytesverksamhet. Som redaktions sekreterare för tidskriften Svenska Landsmål har han biträtt redaktören
vid utgivningen av årg. 1955 av tidskriften (inkl. bilagan, Register 1939
-52) samt förberett utgivning av årg. 1956, där han också läst ett korrektur på bilagan (S. Björklund, Älvdalsmålet 1622) — Om Erikssons
verksamhet inom Upplandsundersökningen se ovan under Uppland.
Eriksson har också våren 1956 hållit den sedvanliga kursen i landsmålskännedom om 10 timmar vid Stockholms högskola samt hållit ett
10-tal demonstrationer av Landsmålsarkivet och dess samlingar för studerande i nordiska språk vid Uppsala universitet.
Av trycket har Eriksson under året utgivit en recension av D. A.
Seips arbeten »Palografi B: Norge og Island», Uppe. 1954, »Nye studier
i norsk språkhistorie», Oslo 1954, och »Gjennom 700 år», Oslo 1954 (i
Sv. Lm. 1955) samt »Rock som namn på sländarter» (i Sed och Sägen,
festskr. till E. Berger 13/5 1956, äv. i Saga och Sed 1956).
CAMPBELL har såsom föreståndare för folkminnesavdelningen lett
upptecknings- och ortsmeddelarverksamheten, arbetet med frågelistor
samt katalogisering och registrering m. m. In- och utländska forskare ha
erhållit vetenskaplig vägledning samt i några fall råd och anvisningar
rörande organisation av folkloristiskt arkivarbete. På kallelse av universitetet i Edinburgh föreläste Campbell i The School of Scottish Studies
vid detta universitet, ledde seminarieövningar samt en tids fältstudier
på yttre Hebriderna och i södra Skottland. Resan som till en del företogs på semestertid varade 8/10-11/11. På inbjudan av London University (English Department) höll Campbell föreläsningar samt genomgick
vissa arbetsplaner för den folkloristiska undersökningen i England.
Campbell har sedermera på uppmaning från vederbörande vid The
School of Scottish Studies författat en stencilerad skrift om arbetsuppgifter och arbetsmetoder med särskild hänsyn till den skotska folkkulturen. Skriften har tillställts universitetets rektor samt styrelsen för The
School of Scottish Studies. På semestertid har Campbell i samarbete
med nomadskoleinspektören, docent Israel Ruong givit råd och anvis-
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ningar under det fältarbete i övre Jokkmokks socken, som anordnats av
BBC:s Features Department (lapsk musik m. m.) 14/7-23/7. Under läsåret 1955/56 har Campbell vid universitetet i Uppsala föreläst och lett
seminarieövningar i folklivsforskning. Av trycket har han utgivit »Bröd
och brödhushållning hos nordiska folk» (Nordisk kultur XIII, 1956).
Om GUSTAVSONS arbete se ovan under Ordregistret, Gotland och
Östergötland. Han har vidare ordnat och förtecknat vissa manuskriptsamlingar. För K. Gustav Adolfs Akademiens dialektordbok har han
instruerat excerpister och kontrollerat deras excerpter. Av trycket har
Gustavsson under året utgivit det av framlidne fil. lic. R. Liljefors påbörjade »Register till tidskriften Svenska Landsmål 1939-1952» (Sv. Lm.
1955. Bilaga. Uppe. 1955).
HEDBLOM har varit föreståndare för fonogramavdelningen samt tjänstgjort som institutionens kassaförvaltare. I denna senare egenskap har
han haft ansvaret för kassatjänst, bokföring, redovisningar, medelsrekvisitioner m. m. Han har utarbetat skrivelser, arbetsredogörelser, utredningar och årsberättelse samt biträtt vid utarbetandet av institutionens
petitum och deltagit i handläggningen av personal- och administrativa
frågor. Under Brobergs resor och ledigheter har han fungerat som föreståndare för expeditionen. Han har granskat uppteckningar, särskilt
Gästrikland, och skrivit uppslagsord på ordsamlingar.
I dec. 1955 gav Hedblom vid Institutet för folklivsforskning i Stockholm en kurs i landsmålsalfabet om 6 timmar.
Av trycket har han under året utgivit »L'enregistrement de textes
dialectaux en Suåde» (i Publications de la commission d'enquåte linguistique VII »Instituts de Phonkique et Archives phonographiques» par
Sever Pop. Louvain 1956).
BROBERG har varit föreståndare för expeditionen och ledare för Värmlandsundersökningen. Han har haft den tekniska vården om institutionens alla samlingar av handskrifter, böcker och inventarier. För vetenskapligt arbete har han åtnjutit tjänstledighet med B-avdrag 6/2-3/3
och med C-avdrag 9/11-12/11 och 12/3-24/3.
Han har under året av trycket utgivit »Undersökningen av Värmlands
dialekter och folkminnen 1945-1955» (i Värmland förr och nu 1955), »Ett
finnybygge vid Torrvarpen 1596» (i Grythyttan i ord och bild, 1, 1956)
samt »Erik Gustaf Hammarström: Historisk avhandling om Grythytte
socken i Västmanland» (Diss. 1817, översatt från latinet och kommenterad; i Grythyttan i ord och bild, 1, 1956).
Om BJÖRKLUNDS arbete vid undersökningen av dalmålet se ovan.
Under tiden 1/2-15/3 1956 åtnjöt han tjänstledighet för att fullborda
manuskriptet till sin avhandling om »Älvdalsmålet i Andreas Johannis
Prytz' Comoedia om Konung Gustaf then första 1622», vilket därefter
trycktes och utgavs i Svenska Landsmål, bil. B 58. Med detta arbete
vann han i maj fil. doktorsgrad. Av trycket har han dessutom utgivit
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»Minnesord över häradsdomaren Anders Andersson» (i Skansvakten
1956) och »Dalmålsordboken 1955» (i Dalarnas Hembygdsbok 1956). —
Vid sidan av sin tjänst har han dels under Folkhögskolans 50-årsjubileum på Sollerön den 23/10 1955 hållit ett föredrag om »Sollerömålets
ställning i Ovansiljan och dialektinsamlingen», dels läst korrektur på
uppsatsen »Gammalt och nytt i Älvdalsmålet», ingående i arbetet Älvdalens sockens historia, dels slutligen bearbetat och korrekturläst framlidne rektorn fil. dr Johannes Boethius' uppsats »Orsamålet och dalrunorna» (i Orsa, En sockenbeskrivning, del 3).
Om ODSTEDTS arbete med Arnäsmålet se ovan under Ångermanland.
Hon har dessutom utredigerat egna folkloristiska uppteckningar från
Härjedalen, Dalarne och Västerbotten.
För NYMANS huvudsakliga arbetsuppgifter har ovan redogjorts under
Folkminnesavdelningen. Hon har granskat uppteckningar, värvat och
instruerat nya upptecknare, korresponderat med ortsmeddelare och
forskare i in- och utlandet. Hon har handlett besökande forskare och
studenter särskilt i samband med den av fil. lic. U. Olrog givna kursen
i folkdiktsforskning. Hon har också skött låneverksamheten vid folldivsseminariets bibliotek. Nyman har under året avslutat bearbetningen av
Grundtvigs sagoavskrifter, fortsatt registreringen av sagor i skillingtryck,
typ- och motivregistreringen av Säves gotländska sagor (H. Gustavson)
samt sagoinventeringen på Färöarna, och har för det sistnämnda arbetet
fått ett reseanslag ur Humanistiska fonden. Vid planläggningarna av ett
Nordiskt institut för Folkedigtning i Köpenhamn har Nyman fått i uppdrag att svara för det material som gäller Färöarnas sagor samt att i
Uppsala handha arbetet med sagor i skillingtryck. Nyman har även åtagit sig att vara medarbetare i professor K. Rankes, Kiel, Encyklopädie
des Märchens.
Om GRUNDSTRÖMS och TIBERGS verksamhet se ovan under respektive
avdelningar.
Fil. dr 0. LOORITS har under året deltagit i etnologkongressen i Holland och har varit gästföreläsare på skilda orter i Tyskland. Han har
publicerat ett flertal uppsatser, recensioner etc. på tyska, engelska, estniska och hebreiska, samt en bok på estniska över estniska historiens
huvudproblem (»Eestiajaloo pöhiprobleemid», 1955). Vidare har han fortsatt sin monografi över de estnisk-ryska kulturförbindelserna och för
tryckning färdigställt manuskriptet till »Grundzilge des estnischen Volksglaubens» III.

IV. Resor och uppteckningsarheten
(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen.)
Dalarne. Fil. lie. S. FRIES gjorde under juli månad uppteckningar
av dialekt i Bjursås, Järna, Nås, Mockfjärds och Äppelbo sur. Under
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tiden 2/8-17/8 reste BJÖRKLUND i Floda, Mora, Solleröns, Våmhus och
Älvdalens snr för språkliga uppteckningar; den 9/9-11/9 besökte han
Älvdalens sn för instruktion av ortsmeddelare och komplettering av
språkligt material. HEDBLOM gjorde den 20/8-22/8 inspelningar av dialekt i Envikens sn med amanuens A. RosTvrx som medhjälpare. Inspelningsarbetet fortsattes av Hedblom och ing. T. ORDÅUS den 21/9-26/9
med upptagningar i Husby, Säters och St. Skedvi snr. Herr I. NORMAN
har under året fortsatt sina uppteckningar av dialektord i Säters sn.
Dals lan d. Kand. E. SVENSSON har under året gjort dialektuppteckningar i Laxarby sn.
Gotland. GUSTAVSON gjorde under tiden 3/7-9/7 uppteckningar av
dialekt i Lau och Rone snr. Fil. lic. I. OLSSON har under året fortsatt
sina dialektuppteckningar på Fårön.
Gästrikland. Fröken Vivi WENDIN har liksom tidigare gjort uppteckningar av folkminnen i Hedesunda och Valbo snr och herr W. ERIKSSON har fortsatt sin ordsamling från Torsåkers sn.
Hälsingland. STRÖMBÄCK besökte 8/7 Bollnäs för instruktion av
ortsmeddelare samt 9/7 Alfta för genomgång och tillvaratagande av
framlidne medarbetaren P. Asplunds samlingar.
Härjedalen. STRÖMBÄCK har under tiden 3/9-9/9 gjort dialektuppteckningar efter sagesman från Långå by i Hede sn.
Jämtland. NYMAN gjorde tiden 16/7-24/7 och 28/7 folkminnesuppteckningar i Näs och Revsunds snr. Fil. lie. N. Simobissobi har under året fortsatt arbetet på sin ordsamling från Offerdals sn.
Lappland. För uppteckningar och magnetofoninspelning av dialekt
besökte doc. K.-H. DAHLSTEDT sommaren 1955 i samverkan med Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre Norrland Arvidsjaurs, Dorotea, Stensele, Tärna och Vilhelmina snr. Fil. dr H. GRUNDSTRÖM gjorde
under tiden 1/2-11/2 ett besök vid kyndelsmässomarknaden (vintermarknaden) i Jokkmokk, varvid han bl. a. upptecknade material till 161 st.
nya lapska ordartiklar, omfattande särskilt avledningsformer av verb.
Fil. lic. T. SKÖLD har under juni månad gjort uppteckningar av lapskt
språk i Arvidsjaurs sn.
Medelpad. NYMAN gjorde under tiden 25/7-26/7 och 1/8-2/8 folkminnesuppteckningar i Haverö sn.
Norrbotten. Fru ANNA RÖNNQVIST har sommaren 1955 gjort dialek tuppteckningar i Nederkalix sn. I samverkan med Folkmåls- och
folkmiimesundersökningen i övre Norrland besökte doc. K.-H. DAHLSTEDT sommaren 1955 Piteå stad samt Hortlax, Norrfjärdens och Älvsbyns snr. Folkskollärare EGON LUNDBERG har gjort dialektuppteckningar i Norrfjärdens sn.
Småland. Herr G. SKOGSMARK har under året upptecknat folkminnen i Bergs, Döderhults, Hjorteds, Loftahammars, Misterhults och Västrums snr. Läroverksadjunkt E. SANDBERG har gjort uppteckningar av
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folkminnen i ett flertal snr och fru ALMA NILSSON har fortsatt sina folkminnesuppteckningar i Döderhults, Härlunda, Skatelövs och V. Torsås
snr.
Södermanland. Fil. mag. R. OTTERBJÖRK påbörjade i slutet av
juni en resa genom landskapet för att anskaffa sagesmän och i övrigt
förbereda kommande arbetsårs inspelningar.
Uppland. ERIKSSON och HEDBLOM med ing. T. ORDEDS som teknisk assistent besökte den 23/11 Bälinge sn och den 30/5 Singö sn för
upptagning av dialekt och folkminnen. ODSTEDT gjorde 5/6 uppteckningar av folkminnen i Dannemora sn. Eriksson har dessutom upptecknat dialekt i Börje och Åkerby snr.
Värmland. Kand. J. JACOBSSON reste under juli månad i 28 snr
i skilda delar av landskapet för kompletteringar till det värmländska
ordregistret, gjorde nya orduppteckningar i Skillingmarks sn samt förberedde vid besök i Dalby i dec. 1955 vissa ärenden som gällde Bergkvists ordbok över Dalbymålet. Fil. lic. R. BJERSBY fortsatte och avslutade under juli de med stöd av anslag från Mårbackastiftelsen under
föregående arbetsår påbörjade folkminnesuppteckningarna i Ö. Ämterviks sn. STRÖMBÄCK och BROBERG besökte 23/1-24/1 Karlstad för samråd med landshövding Westling och landsantikvarie von Schoultz angående vissa arkivets undersökningar i Värmland samt 25/1-27/1 Dalby
för överläggningar om ekonomiskt stöd för utgivande av Bergkvists ordsamlingar från Dalby sn. Broberg besökte därefter till månadens slut
ortsmeddelare och gjorde språkliga kompletteringsarbeten i Grava och
Hammarö snr. CAMPBELL reste under tiden 27/5-30/5 i skilda snr i landskapet för rådgivning rörande uppteckningsarbete.
Västerbotten. För deltagande i årsmöte med Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre Norrland gjorde STRÖMBÄCK, HEDBLOM,
prof. V. JANSSON och doc. K.-H. DAHLSTEDT en resa till Umeå den
29/4-30/4. Föreläsningar höllos därvid av Strömbäck, Jansson och Dahlstedt. Hedblom genomgick undersökningens band- och skivarkiv varvid
arbetsmetoder och apparatutrustning diskuterades.
Västergötland. BROBERG och folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde,
gjorde under tiden 1/8-10/8 upptagningar av dialekttexter med inspelningsbilen i 15 snr i Gudhems, Kåkinds, Redvägs, Vadsbo, Valle och
Vartofta hdr. Tillsammans med ing. T. ORDAus besökte Bengtsson 16/6
-18/6 Åsarps sn för inspelning. Läroverksadjunkt E. SANDBERG har under året fortsatt sina uppteckningar av folkminnen i ett stort antal snr.
Västmanland. HEDBLOM besökte 6/7 med gammofonbilen Munktorps sn för inspelning av dialekttexter. Han biträddes härvid av kand.
C.-G. PErT.Lassort. Tillsammans med fil. mag. R. OTTERBJÖRK och med
ing. T. ORDEUS som teknisk assistent gjorde Hedblom 7/6 inspelningar
i Möklinta och Västerfärnebo snr.
Ångermanland. HEDBLOM reste under tiden 11/9-18/9 med in-
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spelningsbilen i Anundsjö, Bodums, Edsele, Fjällsjö, Ramsele, Vibyggerå
och Ådalslidens snr för upptagning av dialekttexter. Han assistereides
härvid av doc. K.-H. DABI.STED'F tiden 11/9-17/9 och av lektor T. BUCHT,
Härnösand, den 18/9. Fil. kand. H. NORGREN har under sommaren gjort
dialektuppteckningar i Nordmalings sn och komminister A. SJÖDIN har
fortsatt sina orduppteckningar i Fjällsjö sn. Fil. stud. BIRGIT ERIKSSON
gjorde sommaren 1955 uppteckningar om fiske i Nordmalings sn och
fil. stud. VASTI BERGLUND uppteckningar om jordbruk i samma sn.
Öland. Läroverksadjunkt E. SANDBERG har under sommaren upptecknat folkminnen i Källa m. fl. snr.
Östergötland. GUSTAVSON besökte tiden 11/9-20/9 Ö. Ryds och
Ö. Tollstads snr samt Norrköping för dialektuppteckning. Läroverksadjunkt P. AGGEMARK gjorde under sommaren uppteckningar av dialekt
i Tjärstads sn.
E stlandssvenskarn a. TIBERG har under året gjort resor till 12
sagesmän från 7 estlandssvenska språkområden, de flesta bosatta i Stockholmstrakten.

Compte rendu
des recherches dirigåes par les Arehives d'Upsal pendant les anrikes
d'exercice 1955-56. Par DAG STRÖMBÄCK et FOLKE HEDBLOM. I. Organisation, budget, clirection et collaborateurs. II. Accroissements des
archives et utilisation des collections. III. Travaux dans les archives, ålaboration des matåriaux: 1. Apergu gånåral. 2. Travaux des employås. IV.
Voyages.

Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1955/56
AV GUNNAR HEDSTRÖM
1. Organisation, ekonomi, förvaltning
För Landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller av
Kungl. Maj:t d. 4/4 1941 fastställt reglemente. Arkivets styrelse har till
d. 1/6 utgjorts av professor GOTTFRID CARLSSON, ordf., professor KARL
GUSTAV LJUNGGREN, V. ordf., professorerna IVAR LIND QUIST, SIGFRID
SVENSSON, ERIK ROOTH, överbibliotekarie KRISTER GIEROW och arkivchefen, tillika sekreterare och skattmästare, samt som suppleanter professorerna ALBERT WIFSTRAND och OLOF A RNGART. Då prof. GOTTFRID
CARLSSON undanbett sig förnyat förordnande som styrelsens ordförande,
förordnade Kungl. Maj: t d. 11/5 professor KARL GUSTAV LJUNGGREN
att fr. o. m. d. 1/6 1956 t. o. m. d. 31/5 1959 vara styrelsens ordförande.
I övrigt är styrelsen oförändrad efter d. 1/6.
Till bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under budgetåret har av till landsmålsarkiven beviljade förslags- och reservationsanslag till Landsmålsarkivet i Lund varit anvisade 74 100 kronor till
grundlöner, jämte medel till rörligt tillägg, 6 700 kronor till omkostnader,
och 21 500 kronor till insamling och bearbetning av vetenskapligt material.

2. Personal och tjänstgöringsförhållanden
Institutionens personal har under året utgjorts av fil. dr GUNNAR
arkivchef, fil. dr INGEMAR INGERS, arkivarie, fil. lic. STENBERTIL VIDE, amanuens, fru DAGMAR HÄGG, kontorist, fru BRITA VIDE,
kontorsbiträde.
HED STRÖM har lett och övervakat institutionens arbete och förvaltning. Han har lett undersökningsarbetet i Småland, granskat och värderat därifrån inkomna uppteckningar, instruerat upptecknare, gjort upp
frågelistor och besvarat förfrågningar. Han har fortsatt att bearbeta och
för tryckning iordningställa manuskriptet till del II: 3 av Ordstudier till
P. M. Rydholms anteckningar till Långarydsmålet.
En offentlig kurs i landsmålsalfabet ochuppteckningst eknik (även avsedd för högre betyg i fil, ämbetsexamen) har givits
av Hedström under februari och mars månader 1956. Kursen, som omfattade 16 timmar, bevistades av 55 personer.
HEDSTRÖM,
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Tjänsteresa: 12/1-17/1 till Uppsala och Stockholm för överläggningar
inom kommittén för utgivande av en svensk dialektordbok, för studiebesök på Svenska ortnamnsarkivet i Uppsala och Lantmäteristyrelsens
arkiv i Stockholm och för besök hos ecklesiastikministern och universitetskanslern för informationer.
INGERS har haft ledningen av insamlingsarbetet för folkmål och ortnamn i Skåne och deltagit däri, granskat och värderat därifrån inkommande material, registrerat samlingar och å sed6sblad utredigerat sina
under året utförda uppteckningar. Vidare har han handhaft diverse expeditionsgöromål, besvarat f örfrågningar och tillhandagått besökande
forskare. Därtill har han övervakat excerperingsarbeten och excerperat
äldre ortnamnsformer. Han har under året publicerat: Folkmålet i
Bjäre härad (i Bjärebygden 1956 s. 10-21).
För ny uppteckning och för komplettering av tidigare dialekt- och
ortnamnsuppteckningar har Ingers företagit följande resor: till Fosie 18/7
och 14/4, Ekeby och kringliggande orter 19/7-30/7, Kattarp 8/8-13/8,
Bosjökloster 15/8 och Förslöv 17/8-23/8. Dessutom har han gjort smärre
uppteckningar i Malmö och Lund och i orter i närheten av Lund. Jfr
mom. 5.
Ingers har under arkivchefens semester tjänstgjort 23 dagar som t. f.
arkivchef.
VIDE har lett undersökningen av folkmålen i Blekinge och Halland
samt på Öland, granskat och värderat därifrån inkommande material
och instruerat ortsmeddelare från dessa landskap. Han har handhaft
biblioteket och grammofonarkivet, utskrivit vissa grammofontexter samt
handlett besökande. Tillsammans med kontorsbiträdet har han kopierat
äldre grammofonskivor. Vidare har han fortsatt undersökningen av förhållandet mellan äldre och yngre dialekt i Vinslövs socken i Skåne och
bearbetandet av småländskt ordspråks- och ordstävsmaterial. Han har under året publicerat uppsatsen »Adam Jordan Kröger och hans dikter på
Vinslövsmål* (i Västra Göinge hembygdsförenings Skriftserie III).
Under arkivchefens semester har Vide tjänstgjort 14 dagar som t. f.
arkivchef.
DAGMAR HÄGG har handhaft expeditions- och bokföringsarbetet samt
kassagöromålen, biträtt arkivchefen vid kostnadsberäkningar, fört diariet och accessionskatalogen, ordnat och registrerat inkommande material, kompletterat ordsamlingar med hänvisningar, utredigerat på sedtSslappar gamla ordsamlingar från Småland, utfört excerperingsarbeten
och i stort sett all förekommande maskinskrivning.
BRITA VIDE har ordnat, räknat och stämplat från Blekinge, Halland
och Öland inkommande sed6smaterial, fortsatt kopieringen av nytillkommande sed6smaterial från Blekinge och utskrivningen av förutv.
statsrådet, lektor Ernst Wigforss' primäruppteckningar från Halland,
kompletterat växtnamnsregistret samt utfört diverse excerperingsarbeten.
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Hon har fört topografiska registret för Blekinge, Halland, Småland och
Öland samt skivkatalogerna och kompletterat till dem hörande kartor.
Hon har även biträtt vid kopiering av grammofonskivor.
Extra medarbetare. Fru Aivrsc RuHoHN (med halvtidsanställning)
har ordnat, räknat och stämplat från Skåne och Småland inkommande
dialektmaterial samt excerperat tryckta och otryckta texter och ordlistor
från Skåne. Hon har även påbörjat utskrivning i vederbörlig form på
sedåsblad av en docent B. Ejder tillhörig samling av excerperade ortnamnsformer.
Docenten BERTIL EJDER har medverkat vid granskning av uppteckningar från Albo härad och vid excerpering av äldre ortnamnsformer.
Angående dialektuppteckningar jfr mom. 5.
Kyrkoskrivaren HELGE ANDERSSON har i Malmöhus läns lantmäterikontor excerperat äldre belägg på ägonamn i ett flertal härader i Malmöhus län, och fil. mag. HANS JONSSON och fil. mag. EGON SVENSSON
ha utfört likartat excerperingsarbete ur handlingar från Kristianstads
läns lantmäterikontor. Härigenom ha sammanlagt 15 824 excerpter inkommit, därav 12 996 från Malmöhus län och 2 828 från Kristianstads
län.
Fil. mag. GUNHILD JOHNSSON har excerperat ortnamnsformer från
Lunds stifts landebog.

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård
Arbetsårets accession. Landsmålsarkivets manuskriptbestånd
har under året ökats med 2 h. 4:o, 48 bl. fol., 2 206 bl. 4:o (Sk. 173, Sm.
1 256, Hall. 110, Bl, 666, Öl. 1), 76 352 bl. 16:o (Sk. 33 315, Sm. 15 995,
Hall. 21 145, Bl. 5 523, Öl. 243, div. 131). Manuskriptbeståndet utgör
nu 1 bd fol., 16 h. fol., 94 h. 4:o, 261 h. 8:o, 39 h. 12:o, 10 h. 16:o o. 20
h. i växl. format, samt 3 572 bl. fol., 74 083 bl. 4:o, 4 678 bl. 8:o, omkr.
2 503 000 bl. 16:o o. 86 bl. i växl. format.
Grammofonupptagning. En inspelning på band av dialekt från
Hällaryds sn i Blekinge har gjorts av docent S. Benson. Antalet originalskivor är 1 733. Ytterligare 175 äldre skivor ha kopierats, och kopieserien räknar nu 820 skivor.
Uppställning och katalogisering m.m. Katalogisering och
registrering av samlingar och grammofonskivor har fortgått efter samma
grunder som förut. För dessa har redogjorts i årsberättelserna 1930-31,
1931-32, 1948-49 och 1951-52.
Biblioteket har under året utökats såväl genom inköp som genom
byten och gåvor. Bl. a. har Förlagshuset Norden som gåva överlämnat ett
ex. av Svensk Uppslagsbok, 2:dra uppl. Dessutom ha gåvor till biblioteket erhållits från följande enskilda och institutioner: professor Sigurd
Erixon, Stockholm; fil. lic. Sigurd Fries, Uppsala; förste arkivarie Folke
12 — 588223 Svenska Landsmål 1957
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Hedblom, Uppsala; professor Gunnar Hedström, Lund; professor Ragnar
Hemmer, Åbo; arkivarie Ingemar Ingers, Lund; författaren Gust. Johansson, Göteborg; professor Sigurd Kolsrud, Oslo; professor Karl Gustav
Ljunggren, Lund; författaren Nils Ludvig Olsson, Höör; professor Karel
Roelandts, Herent; professor Andrus Saareste, Uppsala; professor Jöran
Sahlgren, Uppsala; lektor Gösta Sjöstedt, Hässleholm; docent Anders
Sundqvist, Lund; overlwrer C. H. Terslin, Gilleleje; läroverksadjunkt
Joöl Wangö, Halmstad; Folklivsarkivet, Lund; Göinge härads hembygdsförening; Kalvsviks hembygdsförening; Nämnden för svensk språkvård; Onsjö härads hembygdsförening; Riksdagsbiblioteket; Skolbokscentralen; Virestads hembygdsförening.
Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har under
året uppgått till 763.

4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning
Excerpering av dialektmaterial som utgjorts av frågelistsvar, texter,
monografiska uppteckningar och typordlistor har utförts av fru Hägg,
fru Vide och fru Ruborn.
För Blekinge-ordboken har kopieringen av nytillkommande sedtissamVingar fortsatt och likaså excerperingen av inkommande frågelistsvar och
texter.
Växtnamnsregistret har kompletterats genom excerpering av nytillkommande material.
Allt inkommande dialektmaterial har granskats av Hedström (Småland), Ingers (Skåne), Vide (Halland, Blekinge, Öland).
Insamlingen av dialektala ortnamnsformer i Skåne har utförts av
läroverksadjunkten Hugo Areskoug i Albo och Ingelstads hder (36 belägg), docenten Bertil Ejder i Albo hd (682 belägg), lantbrukaren Ture
Hansson i Albo och Gärds hder (158 belägg), arkivarien I. Ingers i Bjäre
och Luggude m. fl. hder (677 belägg) och läroverksadjunkten Bertil
Svensson i S. Åsbo hd (66 belägg), summa 1 619 belägg.
Följande undersökningar ha under året fortgått: läroverksadjunkten, fil. lie. Huao ARESKOUG : Sydöstskånska folkmål; arkivchefen,
professor GUNNAR HED STRÖM: Ordstudier i anslutning till P. Ryclholrns
anteckningar till Långarydsmålet 11: 3; arkivarien, fil. dr INGEMAR INGERS:
Skånska ortnamn och Bidrag till skånsk syntax; amanuensen, fil. lic.
S.-B. VIDE: A. J. Krögers dialekttexter och Ordspråk och talesätt
från sydvästra Småland; docenten SVEN BENSON: Vokalerna i Blekingemålen; Förarbeten till Blekingsk ordbok; docenten BERTIL EJDER:
Albo härads ortnamn och läroverksadjunkten, fil. lic. BERTIL SVENSSON:
Södra Åsbo härads ortnamn.
I arkivets skriftserie har som nr 9 utkommit: SVEN BENSON: Blekingska dialektstudier I.
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Beträffande skrifter som under året publicerats av arkivets tjänstemän hänvisas till mom. 2.

5. Insamlingsarbetet 1955-56
I nedanstående översikt över fältarbeten angives först upptecknaren,
därpå uppteclmingsorten och slutligen antalet manuskriptblad (i fråga
om sed4samlingar dock endast sådana överstigande 100 bl.). För ett
flertal uppteckningsorter har arbetet avsett komplettering ur olika synpunkter av tidigare undersökningar.
Skåne

Albo hd. Docenten Bertil Ejder, Andrarum 176 bl. 16:o, Brösarp 139
bl. 16:o, Ravlunda 129 bl. 16:o, Vitaby 107 bl. 16:o, övr. socknar 255
bl. 16:o; läroverksadjunkten Hugo Areskoug, S: t Olof 1 475 bl. 16:o;
lantbr. Ture Hansson, Brösarp m. fl. 477 bl. 16:o.
B j äre hd. I. Ingers, Förslöv 313 bl. 16:o, 3b1. 4:o; S. Gudmundsson,
Förslöv 132 bl. 16:o.
Frosta hd. I. Ingers, Bosjökloster 345 bl. 16:o.
ö. Göinge hd. F. d. lantbr. Bror Jeppsson, örkened 128 bl. 4:o, 2 102
bl. 16:o.
Ingelstads hd. H. Areskoug, Borrby 352 bl. 16:o, Löderup 305 bl.
16:o.
Järr est ads hd. F. d. lärarinnan Hilda Larsson, Simris 4 bl. fol.,
9 bl. 4:o, 176 bl. 16:0; fru Birgit Lindström, Stiby 484 bl. 16:o.
Luggude hd. I. Ingers, Brunnby 223 bl. 16:o, Bårslöv 362 bl. 16:o,
Ekeby 2 918 bl. 16:o, Fleninge 4 bl. 4:o, 109 bl. 16:o, Halmstad 430 bl.
16:o, Hässlunda 255 bl. 16:o, Kattarp 1 494 bl. 16:o, Risekatslösa 311
bl. 16:0, Välinge 119 bl. 16:o.
Onsj ö hd. I. Ingers, Torrlösa 114 bl. 16:o.
Oxie hd. I. Ingers, Fosie 324 bl. 16:o, Malmö stad 154 bl. 16:o.
R önnebergs hd. I. Ingers, Tirup 259 bl. 16:o; lektor W. Åkerlund,
Landskrona stad 130 bl. 16:o.
Skytts hd. Fil. lic. S.-B. Vide, Maglarp 419 bl. 16:o.
Torna hd. I. Ingers, S. Sandby 146 bl. 16:o.
Vill ands hd. Lantbr. Fr. 0. Eskilson, Näsum 11 bl. 4:o, 2 323 bl.
16:o.
Halland

Faurås hd. Fru Hanna Bernhardsson, Morup 33 bl. 4:o.
Fjäre hd. Fru Frida Börjesson, Landa 943 bl. 16:o.
Halmstads hd. Fru Edith Larsson, Slättåkra 65 bl. 4:o.
Höks hd. Docenten Bertil Ejder, Ysby 442 bl. 16:o; läroverksadjunkten Joi51 Wangö, Knäred 5 bl. fol., 1 bl. 4:o, 12 120 bl. 16:o.
Viske hd. Fil. lic. Gustaf Vidhög, Veddige 7 bl. 4:o.
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Småland

A 1 lb o hd. Fil. kand. Bengt Nilsson, Slätthög 56 bl. 4:o.
K inn evalds hd. Lantbr. Karl Nilsson, Kalvsvik 689 bl. 16:o.
K onga hd. Lantbr. Fabian Karlsson, Väckelsång 1 bl. 4:o, 485 bl.
16:o; glasbruksarb. Tor Krantz, Hovmantorp 393 bl. 16:o.
Mo hd. Bror Mårtenson, öreryd 278 bl. 16:o.
Sevede hd. Lantbr. Edvin Isaksson, Södra Vi 208 bl. 4:o, 582 bl.
16:o.
Sunn erbo hd. F. d. lokreparatören Fr. Th. Brink, Pjätteryd 204 bl.
16:0; fröken Ingeborg Johansson, Markaryd 399 bl. 4:o; fil. lic. S.-B.
Vide, Hallaryd 5 bl. 4:o.
N. Tjusts hd. Fru Annie Andersson, Dalhem 153 bl. 4:o, 485 bl.
16:o.
Tveta hd. Sem. stud. Carl Elov Osbeck, Norrahammar 329 bl. 16:o.
N. Ve db o hd. Häradsdomare Ernst Göranson, Säby 2 bl. 4:o.
Västbo hd. Fru Anna Nilsson, S. Hestra 5 bl. 4:o, 457 bl. 16:o;
S.-B. Vide, Femsjö 2 017 bl. 16:o; fil. kand. Josef Rydén, Kulltorp 157
bl. 4:o; fru Edith Österlund-Svensson, Kulltorp 50 bl. 4:o.
Västra hd. Fil. mag. Gustav Arvidsson, Bringetofta 930 bl. 16:o.
östbo hd. Lantbr. Fingal Johansson, Fryele 69 bl. 4:o; folkskollärare
Thure Räfsgård, Rydaholm 4 bl. fol., 132 bl. 4:o, 368 bl. 16:o.
östra hd. Skriftställare Gottfr. Wagn6r, Alseda 146 bl. 16:o.
Blekinge

Bräkne hd. Docenten Sven Benson, Hällaryd 104 bl. 16:o; Henry
Klementsson, Bräkne-Hoby 480 bl. 16:o; fru Ellen Svanström, Hällaryd
38 bl. 4:o, 281 bl. 16:0.
Listers hd. Olof Appelros, Jämshög 246 bl. 16:0; Henry Johnsson,
Jämshög 18 bl. fol., 380 bl. 4:o, 1 833 bl. 16:0; Hugo Nilsson, Mjällby
11 bl. 4:o; målaremästare Sven Persson, Mörrum 220 bl. 4:o, 138 bl.
16:o.
Medelstads hd. Skriftställare Gösta H. Dahl, Ronneby lfs 120 bl.
16:o.
Östra hd. Albert H. Svensson 7 bl. fol., 17 bl. 4:o, 497 bl. 16:o.
Öland

Algutsrums hd. Läroverksadjunkten Nils Torsund, Torslunda 1
bl. 4:o.
Gräsgårds hd. Lantarbetaren Helge Jönsson, Segerstad 220 bl.
16:o.
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Compte rendu
des recherches dirig(Ses par les Archives de Lund pendant les ~hes
d'exercice 1955-56. Par GUNNAR HEDSTRÖM. 1. Organisation, budget et
administration. 2. EmployiSs et conditions du travail. 3 Accroissements
des collections. 4. Travaux dans les archives, utilisation des collections,
publications. 5. Voyages et enquetes dans les provinces.

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialektforskning i Göteborg 1955/56
AN TURE JOFIANNISSON
1. Organisation och personal
Institutets styrelse har under arbetsåret utgjorts av professorn H.J.
ordf., professorn A. LINDQVIST, Vice ordf., direktören H. EKMAN,
skattmästare, professorn T. JOHANNISSON, sekreterare och undersökningsledare, professorerna K. MrcHAtissoN och F. BEHRE samt lektorn
H. ArtadiNr. Arbetsutskottet har bestått av professorerna Lindqvist och
Johannisson samt lektorn Armini.
Som assistent på arkivet har fil. kand. H. KARLSSON tjänstgjort, med
en arbetstid av ca 30 timmar per månad.
Under arbetsåret ha hållits två styrelsesammanträden och ett sammanträde inom arbetsutskottet.
Till revisorer för budgetåret 1956/57 har filosofiska fakulteten valt
professorn T. DAHLBERG med professorn I. SEGELBERG som suppleant
och dispaschören K. Prxtus med bankdirektören T. MANNHEIMER som
suppleant. .
2. Ekonomi
FRISK,

Av de 21 600 kronor, varom institutet sommaren 1955 ansökte hos
Kungl. Maj:t, har 1956 års riksdag beviljat 12 000 kronor.

3. Institutets arkiv
Dialektsamlingarna på sedeslappar ha under året ökats med uppteckningar från Ytterby (485 lappar), Sundals-Ryr (150 lappar) och Lur (45
lappar), utförda av lägenhetsägaren ERrE LARSSON, Ytterby. I samband med undersökningar rörande förekomsten av vissa ord ha de vidare
tillförts ett sjuttiotal lappar från olika härader inom undersökningsområdet. Fröknarna Broorr och ANNAGRETA LARSSON ha excerperat bohuslänskt dialektmaterial ur tryckt litteratur (sammanlagt 1 142 lappar).
Fil. mag. CARL HYLANDER har fortsatt excerperingen av länets lantmäterihandlingar och fullbordat genomgången av materialet från Stångenäs härad (sammanlagt 3 510 lappar). Assistenten har fortsatt sin excerpering i landsarkivet i Göteborg av torp- och lägenhetsnamn ur äldre
mantals- och husförhörslängder från Orusts V. härad.
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Herr Erik Larsson har under sammanlagt 11 dagar upptagit dialektprov på bandspelare i de bohuslänska socknarna Norum, Björlanda, Säve,
Rödbo, Harestad och Romelan.da, samt i Frändefors, Sundals-Ryr, ör,
Järn, Holm, ödeborg, Torp och Färgelanda på Dal. Härvid inspelades
sammanlagt 16 band ( = 16 timmars speltid).
Trycksamlingen har under verksamhetsåret ökats med 73 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. lic. C. S. LIND STAM har fortsatt bearbetningen
av materialet till band XII, Lane härad jämte Uddevalla stad. Fil. lic.
D. PALM, Fränsta, fullföljer arbetet på manuskriptet till band VIII,
Orusts Västra härad.
Hr E. LARSSON har fortsatt sitt arbete på den bohuslänska ordboken,
partiet fock—fösa.

Compte rendu
de l'Institut de recherehes toponymiques et clialectologiques å l'Universit6 de Gothembourg pendant les annoSes d'exereice 1955-56. Par TURE
JOHANNISSON. 1. Organisation et employt5s. 2. Budget. 3. Archives de
l'Institut. 4. Travaux ex•Scut6s par l'Institut.

Årsberättelse från Institutet för folkminnesforskning
i Göteborg 1955/56
Av C. M.

BERGSTRAND

Institutets styrelse har bestått av professor HJALMAR FRISK, självskriven ordförande i egenskap av Göteborgs Universitets rektor, professorerna SVERKER Ex och TURE JonArmissobr, utsedda av filosofiska
fakulteten vid Göteborgs Universitet, arkivarie C. M. BERGSTRAND och
docent FOLKE STRÖM, utsedda av Västsvenska Folkminnesföreningen,
samt direktör JOSEF ArrhE, lektor ERIK NORBERG och professor K. G.
IzritowiTz. Styrelsens vice ordförande har varit herr Ström, sekreterare
och föreståndare för arkivet herr Bergstrand samt skattmästare herr
Anér.
Institutets arbetsutskott har utgjorts av vice ordföranden, sekreteraren samt professor Ek.
Institutet har under året åtnjutit statsanslag med 24 785 kronor.
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Arkivets föreståndare har under femton dagar arbetat som upptecknare. Han har inlämnat 228 sidor uppteckningar från Fuxerna, Grovared,
Holnaestad, Långared, Varola m. fl. socknar i Västergötland samt från
Lindome i Halland.
Som bygdemeddelare ha under året tretton personer varit verksamma.
Bland dessa märkas herr ANDERS KARLSSON, som inlämnat 95 sidor från
Ytterby i Bohuslän, herr HILBERT HANSSON med 90 sidor från Stala i
samma landskap samt fru RUTH LARSSON med 67 sidor från företrädesvis
Lycke och Solberga socknar, ävenledes i Bohuslän. Från Ornunga i Västergötland har herr KARL ERIKSSON insänt 130 sidor, medan komminister IVAR WADENSJÖ bidragit med 85 sidor från Sjötofta, Västergötland.
Samlingarna ha under verksamhetsåret ökats med 928 sidor. De Institutet tillhöriga samlingarna uppgingo den 30 juni 1956 till i runt tal
172 000 sidor, vartill kommer den s. k. Liungmanssamlingen med 5 436
sidor. Västsvenska Folkminnesföreningens samlingar, vilkas vård jämväl
handhas av Institutets arkiv, uppgå till omkring 40 500 sidor.
Ur arkivets samlingar ha under året utlånats 9 593 sidor. Bland låntagarna märkas Institutet för folklivsforskning, Stockholm, Landsmålsarkivet i Uppsala, Folklivsarkivet i Lund samt ett antal enskilda forskare.
Realkatalogen över Institutets samlingar har förts fram t. o. m. sista
numret 5891. Västsvenska Folkmirmesföreningens samlingar ha katalogiserats t. o. m. deras sista nummer 2518. Den geografiska katalogen
ävensom katalogen över upptecknarna har förts fram t. o. m. sista accessionsnumret.
Arkivarie C. M. BERGSTRAND har under året av trycket utgivit del II
av »Folktro och folksed på Värmlandsnäs» samt i manuskript färdigställt
ett arbete betitlat »Folksägner från Värmlandsnäs». I årsboken Tibrobygden 1955 har han medverkat genom publicering av en uppsats »Kyrkefalla för 200 år sedan» samt i Liclköpingsbygden 1955 skrivit en artikel om Lidköpings kronofängelse.
Docent FOLKE STRÖM har i Fornvännen 1956 publicerat en studie
över ämnet »Fimbulvinter» (tillsammans med T. Bergeron, M. Fries och
C.-A. Moberg) samt i Ethnos 1956 sid. 73-84 en uppsats med titeln Une
divinitö-digeau dans la mythologie scandinave ?.
Arkivet har alltjämt haft förmånen av arkiv- och expeditionslokal på
Gamla stadsbiblioteket vid Hagaplan.

Compte rendu
de l'Institut de Folklore å l'Universitö de Gothembourg pendant les annöes d'exercice 1955-56. Par C.-M. BERGSTRAND.
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1. B6k. 1952; 2. B6k 1953; 3. B6k 1954; 4. Bök 1955; 5. Bök 1957. Törshava 1952-57. -Från Bergslag och Bondebygd 12,1957. Örebro 1957. Från Borås och de sju häraderna 1957-1958. Borås 1957-58. - Från Gästrikland 1956. Upps. 1956. - Fynske Aarbeiger, udg. af Historisk Samfund
for Fyns Stift. VI 1-2. Odense 1956-57. - Germanisches Nationalmuseum, Ntimberg: Wegweiser 1956/57. Nörnberg 1956; Heinz Stafski,
AtIS alten Apotheken. Miinchen 1956; L. Grote, Hier bin ich ein Herr. Diirer
in Venedig. Miinchen 1956; Martin Behaim 1459-1507. Ausstellungskatalog 1957; Bilder aus deutscher Verganhenheit 4: G. Schiedlausky, Essen
und Trinken, Miinchen 1956; 5: L. von Wilckens, Tageslauf im Puppenhaus, Miinchen 1956. - Gotländskt Arkiv XXIX, 1957. Visby 1957. Gwerin, Vol. I: 1-2. Oxford 1957. - Göteborgs Museum, årstryck 195556. Gbg 1957. - Hembygden 1957. Dalslands fornminnes- och hembygdsförbunds årsbok. Vänersborg 1957. - Hessische Blätter för Volkskunde, Bd XLVII, XLVIII. Giessen 1956-57. - Hille vår hembygd
(red. B. Wallman). Gävle 1956. - Historisk Aarbog for Thisted Amt
1956, 1957. Thisted 1956-57. - Historisk Samfund for Prmsto Amt,
årbog 1955, 1956. Nfflstved 1956-57. Bil. 1957: Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve, Pmstia-Sorei Amter, 2: 4-5. Kbh. 1957. - Historisk
Samfund for Ribe Amts Småskrifter Nr. 1: Lille vejledning i lmsning af
Gotisk skrift ved H. K. Kristensen. u. o. 1956. - Kungl. Humanistiska
Vetenskapssamfundet i Lund, Årsberättelse 1956-1957. Lund 1957. -

INSÄND LITTERATUR

187

HyMn Cavallius-föreningens årsbok, Kronobergsboken 1956. Växjö 1957.
Håloygminne 37:4, 38: 1-4, 1956, 1957. Svorkmo 1956-57. - Index
Ethnographicus, jun.-dec. 1956, jun. 1957. Budapest 1956-57. - Instituta za prouUvanje folklora u Sarajevu (Institute of Folklore Research),
Bilten I, Sarajevo 1951; Bilten 2, Sarajevo 1953; Bilten 3, Sarajevo 1955.
Instituttet for samrnenlignende kulturforskning: Lapp Dictionary by
K. Nielsen og A. Nesheim, Vol. IV: Systematie Part. Oslo 1956. - The
Journal of English and Germanic Philology, Vol. LV: 2-4, LVI; 1-4,
Urbana, Ill. 1956-57. - Journal de la Soei6t6 finno-ougrienne, Vol.
58-59. Helsinki 1955-57. - Jämten. Arg. 50 1956, 51 1957. Östersund
1956-57. - Jönköpings läns hembygdsförbund, Meddelanden XXIXXXX: Småländska kulturbilder. Jönköping 1957. - Kalevalaseuran
vuosikirja 37 1957. 38 1958. Helsinki 1957-58. - Kulturen. En årsbok
1956. Lund 1957. - Kustbon. Organ för estlandssvenskarna i Sverige.
Härnösand 1956-1957. - Lares. Organo della Societå, di Etnografia
Italiano,. Anno XXI, fasc. 3-4, Anno =I, volume unico, Anno XXIII,
fasc. 1-2. Firenze 1955-57. - Leuvense Bijdragen, XLVe Jaarg. nrs
3-4, XLVIe Jaarg., nrs 1-4. Leuven 1956-57. - Lukas evangelium i
Gustav Vasas Bibel med inledning av N. Lindqvist. Sthm-Lund 1957
(Svenska texter 1). - Maal og Minne 1956: 1-4,1957: 1-2. Oslo 1956-57.
Magyar nemzeti mitzeum-N6prajzi mUzeurn, Budapest: Neprajzi közlem&yek I: 1-4, II: 1-2. Budapest 1956-57; Index ethnographicus 1956,
jun., dec., 1957 jun. Budapest 1956-57. - Man, Vol. LV: 11-12, LVI:
1-12, LVII: 1-12, LVIII: 1-3. London 1956-58. - Meddelanden från
Kyrkohistoriska arkivet i Lund 11: II. Pleijel, Gamla utfärdstal. Lund
1956; 12: G. Lext, Våra svenska kyrkoarkiv. Lund 1957. - Meddelanden
från Svenskt visarkiv, 4. Sven G. Hansson, Gustav Schedins visa från
dalupproret 1743 (ur: Hist. Tidskr. 1956); 5. Scandinavien Ballad Research since 1800, by E. Dal (ur: Nordisk Folkeviseforskn. siden 1800,
1956). - M6moires de la Soci6t6 finno-ougrienne, Helsinki, 104: L G. J.
Ramstedt, Einfithrtmg in die altaische Sprachwissenschaft I. Lautlehre.
1957; 111: A. Kannisto, Wogulische Volksdichtung III. 1956; 112: E.
Lagercrantz, Lappische Volksdichtung I. 1957. - Midwest Folklore, Vol.
VI: 3-4, VII: 1-4. Bloomington, Ind. 1956-57. - Musée des arts & traditions populaires, Tr6sors d'art populaire dans les pays de France. 11
Mai-24 Sept. 1956. Paris 1956. - Namn och Bygd 44/1956, 45/1957.
Lund 1957. - Närodni Museum v Praze, asopis CXXV, CXXVI. Prag
1956-57. - Nationalmuseets ethnologiske Undersogelser: Sporgeliste nr.
22: Uld; nr. 23: Hor og Hamp; 24: Forlovelse og bryllup. Kbh. 1956-57
(stenc.). - N6prajzi közlemenyek I: 1-4, II: 1-2. Budapest 1956-57. Nordiska Museet: Acta Lapponica VIII: J. Schefferus, Lappland. Upps.
1956: IX: 1: J. F. Körningh, Berättelse om en missionsresa till Lappland
1659-60. Upps. 1956; XI: Inga Serning, Lapska offerplatsfynd från järnålder och medeltid i de svenska lappmarkerna. Upps. 1956; XII: L. Tho.
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masson, Om lapparna i Jämtland och Härjedalen. Upps. 1956; Svenskt
liv och arbete n:r 21: J. E. Anderbjörk, Prästgårdsminnen från Vagnhärad och Brännkyrka, Växjö 1957; n:r 22: B. Flallerdt, Leva i brukssamhälle, Malung 1957. M. Rehnberg, The Nordiska Museet and Skansen.
An introduetion to the history and activities of a famous Swedish museum.
Sthm 1957. - Norrbotten. Norrbottens läns hembygdsförenings årsbok
1956, 1957. Luleå 1956-57. - Norsk Folkemuseurn: By og Bygd 10, 11.
Oslo 1956-58; Norsk Etnologisk Gransking: Sporgeliste 60. Badstova;
61. Turkestova; 62. Kjona, kylna; 63. Makirma; 65. Ord og nemningar i
samband med husdyr; 66. Himmel, vaer og vind; 67. Skikk og bruk ved
gudstjenesten og ved de kirkelige handlinger. Oslo 1956-57 (stenc.). Norsk Maalforearkiv, Skrifter utg. av S. Kolsrud: IX. J. Rasch, Norsk
ordsarnling 1698, Oslo 1957; X. Norske ordsamlingar 1810-1812, Oslo
1957; XI. 0. Devegge, Prov° av dansk-norsk ordbok 1816, Oslo 1957;
XII. L. Hellemo, Fra det gamle arbeidslivet, Oslo 1957. - Det kgl.
norske videnskabers selskabs Forhandlinger Bd 28 1955. Trondheim
1956; Skrifter 1955. Trondheim 1956; Skrifter 1956, Bd I. Trondheim
1956. - Norveg 5. Oslo 1955. - Nysvenska Studier 36, 1957. Upps.
1957. - Nämnden för svensk språkvård, Årsberättelse för 1956, 1957.
Sthm 1957-58; Skrifter 15: 0. Ahlbäck, Svenskan i Finland, Sthm 1956;
17: I. Ingers, Språket i Lund. Sthm 1957; 18: E. WestAn, Språkriktighet
och stil, Sthm 1957; 20: Nordiska språkfrågor 1956, Aarhus 1957. Onoma. Bibliographical and Information Bulletin, Vol. V: 3, Vol. VI:
1-3. Louvain 1954-56. - Orbis. Bulletin International de Documenta
tion Linguistique, Torne 1-VI. Louvain 1952-1957. - The Polar Record,
Index to Vol. 6, Cambridge 1956; Vol. 8, No. 56, Cambridge 1957; Vol. 9,
No. 58, Cambridge 1958. - Polish Folkore II: 1. Cambridge Springs
1957. - Pålsgården 1957 (17), utg. av Ockelbo Hembygdsförening.
Oekelbo 1957. - Rig 1956: 4, 1957: 1-4. Sthm 1956-57. - Riksdagsbiblioteket, Förteckning över - nyförvärv år 1956. Sthm 1957. - SagaBook, Vol. XIV: 3. Viking Society for Northem Research. University
College, London 1955-56. - Saga och Sed. K. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 1955, 1956. Upps. 1956-57. - Samlingar och Studier till
Svenska kyrkans historia, utg. av H. Pleijel. 34. E. Färnström, Laurentius
Patris handskr. kyrkoordning av år 1561. Lund 1956. - Sana,staja N:o
71-74. Hfors 1956-58. - Scanadinavian Studies, Vol. 28, 1956: 3-4;
29, 1957 1-2; 30: 1. Menasha, Wisc. 1956-58. - Schweizerisches Archiv
fik Volkskunde, Jhg 52: 2-3, 53: 1-4. Basel 1956-57. - Sehönere Heimat,
hrsgb. von Bayerischer Landesverein Par Heimatpflege, 45 Jhg h. 3-4; 46
Jhg, h. 1-3. Mlinchen 1956-57. - Seottish Anthropological and Folklore
Society, Proceedings, Vol. V: 3, Edinburgh 1956. - Skansvakten 42, 1957.
Mora 1957. - Selskab for nordisk filologi, Årsberetning 1956-57. Kbh.
1957. - Skinnarebygd 1956. Malung 1956. - Smithsonian Institution:
List of Publications of the Bureau of American Etlmology. With Index

INSÄND L

J.

RATU

189

to Authors and Titles. Revised to June 30, 1956, Washington 1956;
73d Animal Report of the Bureau of American Ethnology 1955-56.
Washington 1957; Bulletin 161: F. Densmore, Seminole Music, Washington 1956; Bulletin 162: E. M. Alphonse, Guaymi Gramrnar and Dictionary, Washington 1956; Bulletin 165: F. Densmore, Music of Acoma,
Isleta-Cochiti and Zuni pueblos. Washington D.C. 1957. - Sprog og
Kultur, Bd XX: 2-4. Aarhus 1956-58. - Stednavneudvalget: Stednavn
i Aalborgs amt. Kbh. 1957. - Stranda. Årg. 1955-56. Sthrn 1956. Ströms Hembygdsförenings årspublikation 1956 (A. Mattesson, Strömsboken II: 1, h. 13). Strömsund 1957. - Studia Fennica, Torne VIP.
Helsinki 1957. - Sundsvalls Museum, (Vägledning). Sundsvall 1956. Suomalaisen Kirjallisuuden seura: P. Virtaranta, Länsiyläsatakuntalaisten murteiden äännehistoria II: Vokaalit. Helsinki 1957 (251. osa). Suomen Museo LXII-LXIV 1955-57. Helsinki 1955-57. - Suomi 107: s
osa, 1-4. Helsinki 1955-57. - Svenska Akademien, Ordbok över svenska
språket, h. 225-231. Lund 1957. - Svenska Folkskolans Vänner, Kalender 1956, 1957. Hfors 1956-57. - Svenska Litteratursällskapet i Finland,
Skrifter 350: 2; J. L. Runeberg, Samlade skrifter 11:2, Sthm 1956; 359:
Studier i nord. filologi 45, Hfors 1957; 360: Konstnärsbrev, Tammerfors
1956; 361: 0. Mustelin, Studier i finländsk historieforskning, Borgå 1957;
364: Studier i nordisk filologi 47, Borgå 1957. - Svenska Turistföreningens
årsskrift 1957, 1958. Sthrn 1957-58. - Sveriges ortnamn: Ortnananen i
Skaraborgs län, del XII: Valle härad, territoriella namn, av I. Lundahl.
Lund 1958; del XIV: Vilske härad, territoriella namn, av I. Lundahl.
Lund 1957. - Synonymordbogen. Danske synonymer i skrift og tale.
Red. af A. Karker, udg. af Lis Jacobsen. Kbh. 1957. - Sörmlandsbygden
25, 1956. Eskilstuna 1956. - Tekniska Nomenklaturcentralen, Västerås:
Årsberättelse för arbetsåret 1955-56, för 1956-57, 1956-57. Publikationer: TNC 27: Svensk-engelsk-tysk emalj teknisk ordlista, 1957; TNC 28:
Ord och uttryck 1956, 1957; TNC 0-1957: Vägledning i TNC:s publikationer (TNC 1-28). 1957. - Tietolipas, utg. av Suomalaisen kirjallisuuden
seura, Helsinki: 8. L. Hakulinen-M. Rapola, Kielitietoa. 1957; 9. T. Vuorela, Kielen opissa. 1957; 10. T. Vuorela, Perinteen parissa. 1957; 11. J.
Hautala, Johdatus kansanrunoustieteen peruskäsitteisiin I. 1957. Tromse Museum, Tromso: Årsberetning 1955-56 og 1956-57, 1956-57.
Skrifter Vol. IV: R. Paine, Coast Lapp Society I, 1957; Vol. V: 0. Vorren
og E. Manker, Samekulturen, 1957; Ottar, populxre småskrifter n:r 8-15,
1957; Publikasjoner utgitt 1948-1957. 1958. Jfr Acta Borealia! - Udvalg
for Folkemaals Publikationer, Ser. A: 12. Ella Jensen, Houlbjergmålets
Bajningslwre. Kbh. 1956. 13. Kr. Malier, Studier i sammansatte Personnavne. Kbh. 1956. - Universitetet i Bergen: Årbok 1955, Bergen 1956;
Årsmelding 1955-56, 1956-57, Bergen 1956-57. - Uppland. Upplands
Fornminnesförenings årsbok 1956, 1957. Upps. 1956-57. - Upplands
Fornminnesförenings Tidskrift 48. 1. Upps. 1957. - Uppsala Universitets-
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biblioteks årsberättelse 1955/56. Ups. 1957. - Valaåsko, Journal published by the Moravian Museum, Brno: 1956: 2-4; 1957: 1-4; Malö tisky
1957. Brno 1956-57. - Varbergs museum, årsbok 1957. Varberg 1957. Vendsysselske Aarbeger, udg. af Hist. Samfund for Hjering Amt 1957.
Hjering 1957; Bil.: C. Klitgaard, Serreslev Sogn. Hjering 1957. - Venjans
församling 350 år. Sammanställd av S. Solders. Falun 1957. - Western
Folklore, Vol. XV: 4, XVI: 1-4, Berkeley & Los Angeles 1956-57. Vetenskapssocietetens i Lund årsbok 1956. Lund 1957. - Vänersborgs
museum, En överblick över svensk forntid i anslutning till fornsakssamlingen i Vänersborgs museum (sammanställd av E. Nordahl). Vänersborg
1956. - Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 1956, 1957. (Vänersborgs
museum). Vänersborg 1956-57. - Värmland förr och nu 54 1956, 55
1957. Karlstad 1956-57. - Värmlands Museum: N. G. Djurklou, Bidrag
till Wermlands antiqvariska topografi 1-2, (ur: Värmland förr och nu).
Karlstad 1954-1956. Småskrifter 2: S. Mårtenson, Värmlandsarkivalier
i Göteborgs landsarkiv. Karlstad 1956. - Värnamo Hembygdsförenings
årsbok 1956, 1957. Värnamo 1956-57. - Västerbotten, årg. 37. 1956; 38,
1957. Umeå 1956-57. - Västra Göinge Hembygdsförenings skriftserie
V, Hässleholm 1957. - Zigenarfrågan. Betänkande utg. av 1954 års
Zigenarutredning. SOU 1956: 43. Sthm 1956. - Ångermanland. Årsbok
utg. av Ångermanlands Hembygdsförbund. 5. Örnsköldsvik 1956. Önnestads elevförbunds årsbok 1956, 1957. Kristianstad 1956-57.
AnmnÄcK, 0., Svenskan i Finland. Stinn 1956 (Skr. utg. av Nämnden
f. svensk språkvård 15). - ALLWOOD, M. S., Eilert Sundt. A pioneer in

Sociology and Social Anthropology. Oslo 1957 (Etnologisk Samfunn Nr.
6). - ANDERSEN, P., Fynsk (ur: De samvirk. da. Turistforeningers Årbog
1956). - ARESKOUG, H., Studier över sydöstskånska folkmål. LundHälsingborg 1957. (Skr. utg. genom Landsmålsarkivet i Lund 11). BERG, KERSTIN G:SON, Den moderna julgranens införande i Dalarna
(ur: Dalarnas Hembygdsbok 1957). - BERGMAN, G., Syssling och tremänning (ur: ANF 71). - BEYSCHLAG, S., Snorri Sturluson. Heidnisches
Erbe und christliches Mittelalter im Geschichtsdenken Altislands (ur:
Saeculum VII, 1956). - BJÖRKLUND, S., Gammalt och nytt i Älvdalsmålet (ur: Älvdalens s:ns historia V). Lund 1957. - DENS., Dalmålsordboken 1956 (ur: Dalarnas Hembygdsbok 1957). - DENS., Om en gammal
bygdesägen från Älvdalen (ur: Skansvakten 42, 1957). - BLoinvisT, Å.,
Gunnar Tilander (ur: Orbis, Torne VI, 1957). - BREITHOLTZ, L., Bellmans
Mowitz och Bacchi Tempel (ur: Samlaren 1957). - BROBERG, R., Magnus
Frychius (ur: Finnbygden 1955). - DENS., Folkmålet på Hammarön. Folkminnen från Hammarön (ur: Hammarön. En hembygdsbok, Karlstad 1957). - BROM, J., Historia och historiska romaner (ur: Länstidningen i Östersund 6/10 1956). - BR ONNICH, M. T., Kunst-ord som
förekomme brugelige ved de norske bergverker (1816), utg. ved S. Kols-
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rud. Trondheim 1957. (Det kgl. Norske Vidensk. Selskabs skr. 1957. 2). G., Sigrid Storråda och Sigridlev (ur: Personhistorisk Tidskr.
55, 1957). - CARLSSON, L., Några synpunkter på äldre svensk äktenskapsrätt (ur: Vet.-Soc. i Lund årsbok 1956). - DENS., Äldre Västgötalagens »til hogs» än en gång (ur: ANF 72, 1957). - DENS., »Handsken
är kastad». Tvekamp och rättssymbolik (ur: Rättshist. studier, Bd II,
1957). - CARLSSON, S., Individ och kollektiv i historien (ur: Historisk
Tidskrift 1956). - CATFORD, J. C., The Linguistic Survey of Scotland
(ur: Orbis, Tom. VI, 1, 1957). - DENS., Shetland Dialect (ur: Shetland
Folk Book III, 1957). - DAHLSTEDT, K.-H., Inledning till Pitemålet
(ur: Norrbotten 1956 och 1957, Luleå 1957). - DENS., (Ree. av) E.
Törnqvist, Substantivböjningen i Östergötlands folkmål 1-II, 1953 (ur:
Sv. Landsm. 1956). - DAL, E., Nordisk folkeviseforskning siden 1800.
Kbh. 1956. - DENCKER, N., Wallmans samling (ur: Arv 12, 1956). EINARSSON, S. Iceland and its literature (ur: Proceedings of the American
Philosophical Society, Vol. 101, 1957). - ENGLEKIRK, J. E., El teatro
folklorico hispanoamericano (ur: Folklore Americas 1957). - ENVALL, P.,
Liunga, Kaupinga och Arosa. Ortnamnsforskningen som historiskt
hjälpmedel (ur: Hist. Tidskr. 1956). - DENS., Järnbäraland. Ett bidrag
till 1100-talets historia (ur: Hist. Tidskr. 1957). - EnixoN, S., Technik
und Gemeinschaftsbildungen in schwedischem Traditionsmilieu. Liv och
folkkultur, ser. A: VIII. Sthm 1957. - ETZLER, A., Om tattarnas härstamning (ur: Sociala meddelanden 1957). - FOSSENIUS, MAJ, Sägnerna om
trollen Finn och Skalle som byggmästare. Lund 1943. - FRIES, S.,
Studier över nordiska trädnamn. Upps. 1957 (Skr. utg. av Kungl. Gustav
Adolfs akademien. 29). - DENS., Ordet värn 'hägnad, äga' och dess
förekomst i ortnamn (ur: Ortnamnssällsk. i Uppsala årsskr. 1955). GRANLUND, J., En utebakugn i Ydre. Linköping 1965. - GUSTAVSON, H.,
Samuel Landtmanson (ur: Sv. Landsm. 1956). - HALLBERG, P., Den
isländska sagan. Sthm 1956 (Verdandis skriftserie 6). - HARBE, D.,
Folkminnen från Edsbergs härad. Del II. Örebro 1956 (Skr. utg. av K.
Gustav Adolfs Akademien 19: 2). - HEDBLOM, F., Bynamnen (i Hille)
(ur: Hille vår hembygd, Gävle 1956). - DENS., Folkmålet (i Hille) (ur:
Hille vår hembygd, Gävle 1956). - DENS., Om hälsingarnas språk (ur:
Hälsingerunor 1948). - DENS., Svenska folkmål. Autentiska inspelningar ur Landsmålsarkivens samlingar. Textbok till grammofonserien
(AB Discofil). Sthm-Upps. 1957. - HEDIN, N., Sunne kyrka. Kort
historik. Sunne 1956. - HEDSTRÖM, G., Landsmålsalfabetet i för södra
Sverige avpassad kortfattad framställning. Lund 1957. - HEMMER, R.,
Om vådaverken i den svenska landskapsrätten (ur: Rättshist. studier,
Bd II, 1957). - FIOFSTEN, N. VON, Eddadikternas djur och växter. (Skr.
utg. av K. Gustav Adolfs Akademien. 30). Upps. 1957. - HULDtN, L.,
Verbböjningen i Österbottens svenska folkmål I. Akad. avh. Helsingfors
1957. - HULTICRANTZ, Å., Swedish research on the religion and folklore
CARLSSON,
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of the Lapps (ur: The Journal of the Royal anthropological Institute,
Vol. 85, 1955). - HÅRD AV SEGERSTAD, F., Några anmärkningar till
Värmlands flora (ur: Svensk Botan. Tidskr., Bd 51, 1957). - INGERS, 1.,
Historier om Nils Knös från Mellan-Grevie (ur: Säasä 1956). - DENS.,
Ortnamnen i Malmö (ur: Malmö fornminnesfören:s årsskr. 1957). DENS., Ha visitationerna någon uppgift att fylla i nutidens kyrkoliv?
(ur: Religion och Kultur 1957). - DENS., Språket i Lund. Sthm 1957
(Skr. utg. av Nämnden f. svensk språkvård 17). - 'VERSEN, R., Norske
borgernavn i middelalderen (ur: Kulturhist. lexikon f. nord. middelalder,
II, 1957). - JIRLOW, R., Västliga plogdon i Finland (ur: Finskt Museum
1957). - JOHANSSON, LISA, Sagan om Bergakungens dotter m.fl. Vilhelmina 1956. - KoLs, EDU., Alemamnsch-nordgermanisches Wortgut.
Frauenfeld 1957 (Beiträge zur schweizerdeutschen Mundartforschung
Bd VI). - KVARNING, L.-Å., Stänga ute och stänga inne. Hägnadstyper
i Porsi-trakten (ur: Norrbotten 1957). - KOLSRUD, S., Litt um kyrkjerekneskapar og um dei fyrste stifsskrivarane på Austlandet (ur: Heimen
X, 1957). - LANGE, J., De folkelige plantenavnes gruppering efter motiver (ur: Blyttia, bd 15, Oslo 1957). - LANGENFELT, G., Visors och lekars
vandringar (ur: Arbetarkalendern 1958, Sthm 1957). - LEVANDER, L.,
Slipstenstillverkning (ur: Orsa, Del III, 1957). - LEVANDER, L. och
BJÖRKLUND, S., Primitivt närings- och samhällsliv (ur: Orsa, Del III,
1957). - LIEWENDAHL, e. B., Offer för eldsmärken och eldstecken (ur:
Budkavlen 1956, Åbo 1958). - LINDåN, B., Till DalmåLsordboken 1-3;
Hednalinda och Hedning(s)hol m.m. (ur: Sv. Landsm. 1956). - DENS.,
Ortnamnen i Venjans socken (ur: Venjans församling 350 år, Falun 1957).
- LIUNGMAN, W., Sveriges sägner i ord och bild I: Gudaväsen, Vilda
jakten, Djävulen. Örebro 1957. - LJUNGGREN, K. G., Lerbäckshög och
Sliparebacken. Namnen på Skånelands gamla hyllningshög. (ur: Sydsv.
Ortn.-sällsk:s gu•sskr. 1955-56). - DENS., Kirkjubour, Velbastaaur og
T6rshavn (ur: Fr6oskaparrit 4, 1955). - DENS., Ortnamnsskicket i en
färösk bondebygd (Kaldbak, Streymoy) (ur: Namn och Bygd 1956). DENS., Litteraturkrönika (1956) (ur: ANF 72, 1957, tills. m. S. Benson). LOORITS, 0., Grundzfige des estnischen Volksglaubens. III. 1. Lund
1957. (Skr. utg. av K. Gustav Adolfs Akad. 18: 3: 1). - LUND, H. E.,
Håloygske hovdingeseter fra jernalderen (ur: Stavanger Museums årbok
1955). - LUNDMAN, B., Antlu-opologische Untersuchungen der finnischschwedischen Mischbevölkerung im westlichen Mittelschweden (bes.
Värmland). Hfrs 1957 (Armales Acad. Scient. Fennicx, Ser. A 5: 63.). DENS., Något om orsakerna till den olika religiösa utvecklingen inom
Sveriges olika bygder (ur: Religion och Kultur 1957). - MATTEssoN, A.,
Strömsboken, del II: 1, h. 13. (Ströms hemb.-fören:s årspubl. 1956).
Strömsund 1957. - MATTHIFSSEN, e. 0., Danske Bernevnelser paa Koens
og Hoppens Konsorganer (ur: Dansk veterinwrhistorisk Aarbog 1956). DENS., En oldengelsk Koldefeberformel - hedensk eller kristen? (ur:
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Dansk veterinaarhistorisk Aarbog 1956). - MATTISSON, K., Täckevrakan
(ur: Rig 1957). - Melbrrosn, A., The analysis of written Midclle English
(ur: Transactions of the Philological Society 1956). - MODÅER, 1.,
Långskepp och fylke (ur: Kgl. Norske Videnskabers Selskabs forhandl.
29, 1956, Trondheim 1956). - DENS., Härskepp och fylke (ur: Annales
Acad. reg. scientiarum Upsaliensis 1, 1957). - DENS., Fornsvenska personnamn i en regestsamling (ur: Personnamn fr. medelt. o. 1500-t., Upps.
1957). - DENS., östsmåländska bondenamn från 1500-talet (ur: Personnamn från medelt. o. 1500-t., Upps. 1957). - DENS., Kommentar till
det svenska riksspråkets historia. Upps. 1957 (Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala handl. 1). - DENS., Personnamn från medeltid och
1500-tal. Upps. 1957 (Anthroponymica suecana 2). - NAERT, P., Sämre,
sämst. Ett etymologiseringsförsök (ur ANF 72, Lund 1957). - NELSON,
A., Equitium et dies artifieialis dans »le latin miSdieval finlandaisa (ur:
Eranos, Vol. 54, 1956). - DENS., Inledning till studiet av Hälsingelagen
och dess texthistoria enligt Cod. Ups. B 49 (ur: Rättshist. Studier, Bd
II, 1957). - NEUMAN, E., Missförstådda ljudförändringar (ur: Arkiv f.
nord. filologi 71: 3-4, 1957). - ODSTEDT, E., Vad är Norrland (8): Sagor
och sägner (ur: Norrländsk Tidskrift 1957). - OLSEN, M., Karlevi-stenen.
Oslo 1957 (Avhancllinger utg. av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo
II. Hist.-filos. Kl. 1956. No. 1). - Oaruu.Av, G., Ungarische Volksmärchen. Budapest-Berlin 1957. - PEHRSON, R. N., The bilateral network
of social relations in Könkämä Lapp district. Bloomington, Ind. 1956
(Indiana University publications, Slavic and East European Series, Vol.
4). - PETTERSSON, C. .G., Betydelsen av ordet vanna, speciellt hos Erik
Axel Karlfeldt (ur: Nysv. Studier, kg. 36, 1957). - DENS., Redogörelse
för de viktigare sysslorna inom jordbruket i Munktorps socken särsk.
med avseende på terminologien (ur: Västmanlands fornm.-fören:s årsskrift XL, 1953-57). - PLEIJEL, H., Gamla utfärdstal. Lund 1956 (Meddel. fr. Kyrkohist. arkivet i Lund 11). - POP, R. D., Sover Pop. Notice
biographique et bibliographique. Louvain 1956. - PirEmissAN, A., Marknader och marknadsliv. Sthm 1957. - RASMUSSON, N. L., Äldre forskning om Gotlands mynt från tiden 1300-1565 (ur: Gotländskt arkiv
1957). - DENS., Vikingatidens skattefynd (ur: Nordisk Tidskr. 1957). ROOTH, A. B., Tradition areas in Eurasia (ur: Arv 1956). - ROOTH, E.,
Nordseegermanische Beiträge. Lund 1957. K. Vitterh. Hist. o. Antikv.
Akad., Filologiskt arkiv 5. - RÄNIK, G., Die estnische Volkskundeforschung in den Jahren 1945 bis 1955 (ur: Zeitschr. f. Ostforschung 5,
1956). - DENS., Tekoja syrmyttävä sena (ur Suomalainen Suomi 8,
1956). - DENS., Die Schlange als Schwellenschutz in der schwedischen
Volksilberlieferung (ur: Ethnos 1956). - SANnwrarF, A., August Bondeson. Folklivsforskaren-Författaren. Malmö 1956. (Institutet för västsvensk kulturforskning, Skrifter 2.) - DENS., Sandflyktproblernet (ur:
13 -568223 Svenska Landsmål 1957

194

INSÄND LItUTERATUR

Vår bygd 1955-56). - Skrrros, JTYN., Antropologia de Mogambique (ur:
Diårio da Manhå, Sept. 1956, Lisboa). - SEL', D. A., »Reis deg Britha,
gak aad straannaa». Et gammelt dikt fra Stavanger (ur: Stavanger
Museums årbok 1956). - DENS., Olsokdagen (ur: St. Olav, Nr 14, 1957).
- DENS., Om personlige pronominer for 1. og. 2. person dualis og pluralis
i norsk (ur: Maal og Minne 1956). - DENS., Adjektivet hringr i Islandsk
homiliebok (ur: Maal og Minne 1956). - DENS., Om kanslern Peter Eiriksson (ur: Maal og Minne 1956). - DENS., Den etterhengte artikkel i
nordisk (ur: Norsk Tidsskr. f. Sprogvidenskap Bd 18). - SJÖSTEDT, G.,
Ett försök att levandegöra ett folkmål i ett hembygdsmuseum (ur: V.
Göinge Hembygdsfören:s Skriftser. V, 1957). - SMEDBERG, G., Riesmorning och jorddragning i Lockne. Örnsköldsvik 1957. (Lockne Hembygdsförenings skriftserie nr 5). - Smrra, A. H., Place-names and the
Anglo-Saxon settlement (ur: Proceedings of the British Academy, Vol.
42, 1956). - STRÖMBÄCK, D., Några isländska folklekar från medeltiden
(ur: Saga och Sed 1956). - SvErnssoN, EINAR ÖL., Um Ormar hinn unga,
kappan Illhuga, bwkur og dansa (ur: Nordw1u, Afmmliskveöju tul Siguröar
Nordals 14.9. 1956). - SvENNIING, J., En dikt av Petter Rudebeck om
Smålands fornminnen (ur: Natio Smolandica XX, 1957). - SVENSSON,
S., 25 årgångar (av Skånes hembygdsförbunds årsbok) (ur: Skånes hemb.förb:s årsbok 1956). - DENS., Gammal heminredning på Österlen (ur:
Skånes hemb.-förb:s årsbok 1957) - DENS., (Ree. av) Sveriges byord'Ungar. Utg. av S. Erixon o. S. Ljung. Vol. II: 1 (ur: Skånes hemb.förb:s årsbok 1957). - SÖDERWALL, K. F., Ordbok över svenska medeltids-språket. Supplement h. 22-23, utg. av K. G. Ljunggren. Lund 195758. - [THomPsoN, STITH], Studies in Folklore in honour of, Ed. by W.
Edson Richmond. Bloomington, Ind. 1957. - TILANDER, G., A etimologia do portuges fecho, fe,char esclarecida pela construgäo das fechaduras
primitivas (ur: Rivista de Portugal, ser. A, Vol. XXIII, 1958). - TILLHAGEN, C.-H., Varifrån härstamma tattarna (ur: Sociala meddelanden
1956: 5).- DENS., Zigenarna i Sverige (ur Sociala meddelanden 1956:10).
- DENS., Dr Etzlers tattarhärstamningsteori (ur: Sociala meddelanden
1957). - TOLLENAERE, F. DE, Fonologie of versleer? Was de h in het
16de-eeuwse Amsterdams een »wankel foneem»? (ur: Tijdschrift v. Nederlandse taal- en letterkunde, LXXV, 2. 1957). - TIIRESSON, G., Traditionell primitiv vokal- och instrumentalmusik hos allmogen i Värmland
(ur: Värmland vår hembygd 1957). - UNESTAM, G., En bok om SöderbyKarl. Tierp 1954. - WEISER-AALL, L., Menn med oreringer i Norge. Oslo
1957 (Norsk etnol. gransking, Småskrifter 5). - WESSÅN, E., Svensk
språkhistoria III. Grundlinjer till en historisk syntax. Lund 1956. (Stockholm Studies in Scandinavian Philology 19.) - DENS., Om språkliga
normer (ur: Modersmålslärarnas fören:s årsskr. 1956). - DENS., Språkriktighet och stil. Sthm 1957. (Skr. utg. av Nämnden för sv. språkvård
18). - VIDE, S.-B., Ordspråk, ordstäv och talesätt från sydvästra Små-
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land. Med inledning och kommentar. Lund 1957 (Skr. utg. genom Landsmålsarkivet i Lund 10.). — WIKMAN, K. ROB. V., Finlandssvensk folkminnesforskning (ur: Budkavlen 1955, Åbo 1957). — ÖSTERGREN, 0.,
Våra vanligaste främmande ord. 32 uppl. bearb. av K.-H. Dahlstedt. Sthm
1957.

Prenumeration på tidskriften kan verkställas genom hänvändelse till Landsmålsoch Folkminnesarkivet i Uppsala. Prenumerationspriset utgör kr. 12:— per årgång.
Äldre årgångar erhållas, i mån av tillgång, till reducerat pris.
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